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Abstrakt 

Diplomová práce „Návrhy na změnu volebního i politického systému v současné 

české veřejné debatě“ zkoumá návrhy různých typů subjektů, které se snaží o nápravu 

české politiky. Současná politická scéna se potýká s problémy, jako je např. korupce, 

úplatkářství či vládní nestabilita. Taková situace vede k nespokojenosti občanů 

s politiky a v konečném důsledku může vést k jejich odcizení. Východiskem je náprava 

politiky, politiků a obnovení důvěry občanů a jejich zájmu o veřejné záležitosti. Cílem 

této práce je popsat, jaké návrhy dominují současné debatě o změně českého volebního 

systému a v mnoha případech mohou vést až ke změně politického systému.  

Práce je rozdělena do čtyř tematických částí. První, teoretická část se stručně 

věnuje konceptu demokracie, jednotlivým prvkům přímé demokracie a typologii 

politických systémů. Kromě toho jsou zde uvedeny informace o českém ústavním 

pořádku a vývoji volebního systému v České republice. Další tři kapitoly se věnují 

jednotlivým návrhům, které jsou rozděleny podle typu subjektů, které je navrhují. Jedná 

se o skupiny návrhů od mocensky etablovaných subjektů a relevantních politických 

stran, menších politických uskupení či marginálních subjektů a návrhy členů 

akademické obce. V závěru jsou jednotlivé návrhy komparovány a je posuzováno, zdali 

mají něco společného, nebo naopak.   

Abstract 

            The thesis "Proposals to amend the electoral and political system in 

contemporary Czech public debate" examines proposals presented by different types of 

entities who are trying to rectify the Czech policy. The current political scene is 

struggling with problems such as corruption, bribery and government instability. Such a 

situation leads to dissatisfaction with politicians and it may ultimately lead to their 

alienation. The starting point is to reform the policy and restore the confidence of 

citizens and their interest in public affairs. The aim of this paper is to describe what 



  

proposals dominate the current debate on the amendment of the Czech electoral system 

and in many cases can lead to a change of the political system. 

      The thesis is divided into four thematic sections. The first, theoretical part 

briefly introduces the concept of democracy, individual elements of direct democracy 

and the typology of political systems. In addition, there are information about the Czech 

constitutional order and the development of the electoral system in the Czech Republic. 

Other three chapters deal with those proposals, which are divided according to the type 

of the entity that proposed them. This is a set of proposals by entities established by 

power and relevant political parties; smaller political groupings or marginal operators 

and proposals from members of the academic community. At the end the individual 

proposals are compared and it is assessed whether they have something in common or 

vice versa.  

 

Klíčová slova 

volební systém, reforma, politický systém, přímá demokracie, návrhy změn 

 

Key words 

electoral system, reform, political system, direct democracy, draft of amedments 

 

Rozsah práce:  

245 503 znaků + 136 normostran  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.  

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

V Praze dne  15.5.2014                           Daniela Ptáčková 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu diplomové práce PhDr. Josefovi Mlejnkovi, Ph.D. za jeho rady, 

připomínky a ochotu, které pro mne byly při psaní této práce velmi cenné.   



  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

 

 

Projekt diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Daniela Ptáčková 

Téma: Návrhy na změnu volebního i politického systému v současné české veřejné 

debatě 

Navrhovaný vedoucí práce: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 

Datum předložení projektu: 28. 5. 2013 



  

Představení tématu: 

            Navrhovaným tématem mé diplomové práce jsou jednotlivé návrhy změn 

volebního a politického systému tak, jak jsou v současné době prezentovány a 

diskutovány v české veřejné debatě. Současná politická scéna je zmítána mnohými 

skandály jako například korupce, braní úplatků, zpronevěra a mnoho dalších. 

Samozřejmě, nespokojenost lidí s podobou demokracie vede v mnoha případech 

k aktivizaci občanské společnosti. Frustrace lidí však v některých případech může vést k 

tíhnutí k populistickým myšlenkám, které v konečném důsledku mohou negativně 

ovlivnit fungování systému. Na politické scéně se již delší dobu objevují jedinci i 

skupiny jedinců, kteří se snaží s takovou krizovou situací a úpadkem společnosti něco 

udělat. Řešení jsou různá, ať už jsou to nenásilné demonstrace, happeningy, anebo právě 

samotná snaha jít k jádru věci a změnit naše politické vedení. Nejúčinnějším nástrojem 

pro to je upravit mechanismus výběru, kterým se tito „zkažení“ politici dostávají do 

funkce. A právě tento mechanismus, jeho podobu a dopady bych si ráda stanovila jako 

ústřední témata svého zkoumání.  

Cíl práce: 
V navrhované práci bych představila několik návrhů, které dominují současným 

debatám o změně českého volebního systému a v mnoha případech mohou vést až ke 

změně politického systému. Zároveň bych ale ráda podotkla, že do práce zařadím i 

takové návrhy, které se na české politické scéně objeví v souvislosti s volební kampaní 

před parlamentními volbami, pokud takové budou. Analýza návrhů, jejich funkce, 

význam, prosaditelnost, dopad a prospěšnost budou hlavním předmětem mého 

zkoumání. Cílem mé práce je porovnat jednotlivé návrhy a zjistit, zdali mají něco 

společného, či nikoliv.  

 

Struktura práce:  
Vzhledem k charakteru tématu předkládané práce a jejímu cíli je pochopitelné, 

že navrhovaná práce bude analyticko-empirického charakteru. Struktura mé práce by se 

odvíjela od typologie jednotlivých návrhů. Způsobů jejich rozdělení do různých 

kategorií je více. Pro svou analýzu považuji za nejlepší rozdělení do skupin podle typu 

subjektů, které je prosazují. Jednalo by se o návrhy, které jsou projevem vůle mocensky 

etablovaných subjektů a subjektů relevantních politických stran, dále návrhy od 

menších politických subjektů angažujících se na politické scéně a návrhy členů 

akademické obce. 

Co se týká návrhů mocensky etablovaných subjektů a relevantních politických 

stran, zařadila bych sem např. Miloše Zemana, resp. SPOZ a politickou stranu ODS.  

V této kategorii se zaměřím na důvod předložení reformy volebního systému a 

provázanost s nadějí na potenciální volební úspěch v případě, že by se těmto subjektům 

podařilo návrh prosadit. Jsou tyto návrhy prospěšné lidem, anebo se jimi jejich tvůrci 

snaží dosáhnout získání ještě většího podílu na moci? To jsou otázky, na které bych se 

pokusila odpovědět.  

Druhou skupinou, složenou z návrhů menších politických subjektů angažujících 

se na politické scéně, jsou např. lidové iniciativy, jedinci a skupiny jedinců. Zde proto 

navrhuji zařazení, dle mého názoru nejvýznamnějších, a to Karla Janečka, Holešovskou 

výzvu, iniciativu Přímá volba poslanců 2014, kontroverzní návrh ekonoma Pavla 

Kohouta a s ním spojený projekt Tomia Okamury (Úsvit přímé demokracie). 

Specifičnost těchto subjektů spočívá v tom, že některé z nich mají za cíl podíl na moci a 

některé nikoli. Dá se předpokládat, že jejich úmysly se budou odlišovat od výše 



  

zmíněných politických aktérů. Zdali tomu tak je a jaká je forma těchto návrhů reforem, 

bych se pokusila nastínit jejich analýzou.  

Poslední skupinou návrhů podle autorů předkládaných reforem volebních 

systémů jsou členové akademické obce. I zde se dá předpokládat, že bude jiná forma 

návrhů, neboť se jedná o odborníky, jejichž primárním cílem není participace na výkonu 

moci. Zároveň se ale jedná o lidi, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a ve většině případů 

odborníci na volební systémy. Jedná se o doc. Kubáta, Prof. Druláka a doc. Lebedu. 

Analýzou jejich návrhů bych se pokusila odpovědět, jestli se výše zmíněné faktory 

nějakým způsobem projevily na podobě návrhů a co je jejich největším cílem.  

 Tento výčet jmen bych ráda rozšířila o nové koncepce, které se, jak lze předpokládat, 

objeví i v programatice politických stran usilujících o voliče ve volbách do Poslanecké 

sněmovny ČR. Definitivní seznam návrhů bych proto stanovila až na přelomu roku 

2013/2014.  

Osnova: 

1. Úvod 

2. Teoretická část – volební systémy, teorie demokracie, přímá demokracie apod.  
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Úvod 

1. 1. 1993 vzniká samostatná Česká republika s demokratickým zřízením. 

Primárním cílem tehdejších politických elit byla konsolidace demokracie, přechod od 

plánované ekonomiky na tržní a vytvoření stabilního politického prostředí. Současný 

stav české politiky je výsledkem těchto snah a zároveň předmětem mnoha současných 

diskuzí.  Důvodem těchto diskuzí je především nestabilita vlád a časté korupční 

skandály. Takové okolnosti vedou k celospolečenským diskuzím, ke zvýšení nechuti 

vůči všemu politickému, a naopak ke hledání řešení, která by nastolila politickou 

stabilitu a obnovila důvěru lidí v politiku a politiky samotné. 

Názory na to, zdali se česká politika nachází v krizi, se různí. Stejně tak se různí 

i pohledy na možné způsoby jejího řešení a východiska. Důvod rozmanitosti řešení je 

způsoben především odlišným pohledem na příčiny politické nestability a s ní 

spojených jevů. Na politické scéně se v současné době objevují jedinci či skupiny 

jedinců, kteří aktivně vystupují a společnosti a politikům předkládají vlastní plán 

nápravy české politiky. A právě tyto koncepty a jejich možné dopady bych si ráda 

stanovila jako ústřední témata svého zkoumání. 

Cílem této práce je popsat jednotlivé návrhy, které dominují současným debatám 

o změně českého volebního systému a v mnoha případech mohou vést až ke změně 

politického systému. Analýzou těchto návrhů se budu snažit ukázat, v čem se od sebe 

jednotlivé návrhy liší, popřípadě podobají a co je jejich primárním cílem. Zaměřím se 

tedy na funkci návrhů, jejich význam, prosaditelnost, dopad na systém a prospěšnost. 

V závěru práce bych se pak zaměřila na celkové srovnání návrhů s cílem odhalit 

potenciální podobnosti a trendy, či je naopak vyvrátit.  

Vzhledem k charakteru tématu práce a jejímu hlavnímu cíli je pochopitelné, že 

práce bude empiricko-analytického charakteru. Struktura mé práce se odvíjí od 

typologie jednotlivých návrhů. Pro svou analýzu jsem si vybrala 10 návrhů, které se 

objevily v české debatě o potenciální volební nebo politické reformě. Výčet těchto 

návrhů není úplný. Jednotlivé návrhy jsem vybrala dle následujících kritérií: dosavadní 

propracovanost, strukturovanost a typ navrhovatele. V projektu diplomové práce jsem 

předpokládala rozdělení návrhů do třech skupin subjektů, a to zejména podle jejich 

významu či potenciálního vlivu na uskutečnění navrhované reformy. Rozdělení 

jednotlivých subjektů se mi podařilo, až na menší výjimky, zachovat. Výjimku tvoří 

návrh hnutí Úsvit přímé demokracie, který byl v době předložení projektu diplomové 
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práce subjektem s marginálním vlivem na legislativu. Předčasné volby ale toto hnutí 

dostaly do Poslanecké sněmovny, kde získalo 14 mandátů. Jelikož hnutí není součástí 

vládní koalice a jeho koaliční potenciál je velice nízký, rozhodla jsem se tento subjekt 

ponechat ve druhé skupině, tedy skupině návrhů menších politických subjektů 

angažujících se na politické scéně.  

Do diplomové práce jsem se rovněž rozhodla zařadit návrh TOP 09 o změně 

pravomocí prezidenta. Tento požadavek vyvstal v souvislosti se situací v polovině roku 

2013, kdy padla vláda Petra Nečase, nebyla udělena důvěra vládě nové a došlo 

k vypsání předčasných voleb. Vlastní výklad Ústavy ČR prezidentem dal podnět 

k vytvoření návrhu TOP 09, který jsem tedy zahrnula do své práce.  

Menší změnou oproti projektu diplomové práce je začlenění návrhu profesora 

Miroslava Nováka. Důvodem zařazení tohoto návrhu je jeho odlišnost oproti ostatním, 

zde zmíněným.  Do práce, konkrétně do druhé skupiny, jsem se navíc rozhodla zařadit 

koncept Hnutí za přímou demokracii, které působí už od roku 2001 a v současné době 

nabízí kompletní návrh nové Ústavy založené na prvcích přímé demokracii. Zároveň 

jsem se rozhodla z této skupiny vynechat koncepci Holešovské výzvy, která byla 

nestrukturovaná, příliš radikální a navíc v poslední době ztratila na významu.   

Práce je rozdělena do čtyř tematických částí. První, úvodní část se stručně 

věnuje konceptu demokracie a jednotlivým prvkům přímé demokracie. Jelikož mnohé 

návrhy obsahují požadavek změny politického systému, je do první kapitoly zařazen 

stručný přehled teorie prezidentských, poloprezidentských, parlamentních režimů a o 

vládě konventu. První kapitola je navíc doplněna o informace týkající se českého 

ústavního pořádku, který je východiskem pro pochopení fungování jak politického, tak 

volebního systému. Nechybí ani historický vývoj volebního systému České republiky. 

Právě tyto znalosti jsou základem pro podrobnější zkoumání daného politického 

pořádku, jeho fungování, popř. možnosti jeho reformy.  

Druhá kapitola se věnuje konkrétním návrhům. Jedná se o ty návrhy, které 

vytvořily mocensky etablované nebo také politicky relevantní subjekty. Konkrétně jsou 

zde zařazeny návrhy Miloše Zemana, ODS a TOP 09. V případě ODS se sice jedná o 

návrh starší, z roku 2007, avšak právě tato okolnost umožňuje lépe zachytit názorovou 

změnu, kterou ODS, v souvislosti se ztrátou voličské podpory a tím i změnou 

v rozložení politických sil, prodělala.   
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Další kapitola pojednává o návrzích, které jsou navrženy menšími politickými 

uskupeními či zcela marginálními subjekty. Konkrétně jsou v práci zastoupeny návrhy 

hnutí Úsvitu přímé demokracie, iniciativy Přímá volba poslanců 2014, Hnutí za přímou 

demokracii a návrh z dílny Karla Janečka. Kromě hnutí Úsvit přímé demokracie se 

jedná o subjekty bez zastoupení v Poslanecké sněmovně a tím bez vlivu na legislativu.  

Poslední, čtvrtá kapitola se zabývá návrhy členů akademické obce. Jedná se o 

návrh docenta Michala Kubáta, profesora Petra Druláka a profesora Miroslava Nováka. 

Právě poslední jmenovaný je odborníkem, který se otázkou reformy českého volebního 

systému zabývá dlouhodobě. Názory odborníků se od předcházejících mohou lišit v tom 

ohledu, že se nejedná o účelové a momentálně vzniklé koncepce, ale o promyšlené a 

nezaujaté návrhy na reformu s domyšlením všech jejích možných dopadů.  

Práce je koncipována tak, že u každého návrhu je stručně představen jeho 

předkladatel, následuje popis daného návrhu a analýza, která se zabývá jeho možnými 

dopady na systém a předpoklady jeho prosazení a realizace. Jednotlivé navrhovatele 

jsem vybírala jednak podle aktuálnosti jejich konceptů změn politického či volebního 

systému, jednak podle jejich odlišného postavení, co se týká možností prosazení jejich 

návrhů. Tyto návrhy tedy porovnám a v závěru se pokusím nastínit, zdali mají něco 

společného, či naopak v čem jsou jedinečné.   

Tematika politických systémů a systémů volebních je široce diskutovanou a 

pojednává o ní mnoho jak zahraničních, tak domácích autorů. Co se však týká 

problematiky volební reformy nebo potenciální změny politického systému v České 

republice, je literatura na toto téma poměrně skoupá. Důvodem toho je především 

aktuálnost tématu. Priority jednotlivých navrhovatelů se mění a nutno podotknout, že 

často závisí přímo na tématech, které „hýbou“ společností. Takovým příkladem je návrh 

strany TOP 09, který je reakcí na absenci jasně vymezených kompetencí prezidenta a na 

vlastní výklad Ústavy. 

Pro vypracování teoretické části jsem čerpala z děl předních teoretiků 

demokracie, jako je například Robert Dahl či Giovanni Sartori. Co se týká problematiky 

volebních systémů, vycházela jsem především z publikace Maurice Duvergera a 

publikací českých autorů Romana Chytilka, Jakuba Šedy, Tomáše Lebedy a Dalibora 

Čalouda s názvem Volební systémy (2009). Důležitým zdrojem znalostí nutných pro 

možnosti potenciální reformy je jistě i samotná Ústava ČR, která určuje povahu 

prostředí, v němž se političtí aktéři pohybují.  
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Co se týká hlavní části pojednávající o konkrétních návrzích, tak ty jsou 

vypracovány za pomocí oficiálních internetových stránek navrhujících subjektů a dále 

pak zejména pomocí internetových stránek zpravodajských serverů, jako je např. ČT24, 

Aktualne.cz nebo iDnes.cz. V diplomové práci jsme rovněž uplatnila vyjádření několika 

českých politologů v médiích, kteří se vyjadřují k navrhovaným možnostem reformy.  

Práce je postavena na dalších jak knižních, tak internetových zdrojích, jejichž úplný 

seznam uvádím na konci diplomové práce. Jelikož se jedná o téma ryze české, je 

logické, že se mu věnují především čeští autoři. 
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1. Teorie demokracie 

  Demokracie – slovo všeobecně známé. Slovo označující jak ideál, tak 

skutečnost. Slovo, které je v současnosti jedním z nejskloňovanějších, a to zejména 

v souvislosti s fungováním českého politického systému. Je to ale zároveň slovo, jehož 

význam a definice není zcela jednoznačná a nutno podotknout, že ani v politologické 

obci nepanuje shoda na tom, čím demokracie vůbec je. I přesto se ale na důsledné 

dodržování demokratických principů odvolává nejeden český politik. Co ale slovo 

demokracie znamená a co si představit pod pojmem „demokratický“? 

 Mohlo by se zdát, že k nejjednoduššímu výkladu tohoto pojmu bychom mohli dojít 

jeho doslovným překladem. Slovo demokracie pochází z řečtiny ze slova démokratiá. 

To vzniklo spojením dvou řeckých slov, výrazu démos-lid a kratein-vládnout. Překlad 

tohoto spojení tedy zní „vláda lidu“. Taková definice však není jednoznačná a vyvstává 

z ní mnoho dalších otázek. Např. Robert Dahl shledává úskalí výkladu „vláda lidu“ 

především v samotné definici pojmu lid, resp. kým je tvořen a také tím, co pro něj 

znamená vládnout (Dahl, 1989: 8-9). Jako východisko poznání a současně dobrý příklad 

nejednotnosti chápání demokracie lze také uvést nejslavnější a pravděpodobně 

nejfrekventovanější definici, zveřejněnou roku 1863 Abrahamem Lincolnem – „vláda 

lidu, prostřednictvím lidu a pro lid“ (Kopeček, Hloušek; 2003: 15). 

  Obecně akceptovatelným názorem je to, že demokracie je považována za jednu 

z forem vlád, ve které je politická moc odvozená od lidu. Nutno podotknout, že koncept 

demokracie se během jeho existence
1
 značně proměnil, stejně jako nazírání na něj

2
. Až 

do doby před dvěma sty lety historie nenabízela příliš mnoho příkladů skutečné 

demokracie. Ta byla spíše předmětem teoretických úvah filozofů než politickým 

systémem, který by lidé přijímali a praktikovali. Navíc i v těchto ojedinělých případech, 

kdy „demokracie“ nebo „republika“ reálně existovaly, se politického života obvykle 

mohla účastnit jen menšina dospělé populace (Dahl, 2001: 9). V dnešní době přidáváme 

ke slovu demokracie různá adjektiva, např. liberální, postkřesťanská, sociální apod., 

čímž rozlišujeme její různé podoby a opět tak dokazujeme i její zmatené chápání 

(Sartori, 1993: 11).  

                                                   
1 První zmínky o demokracii jakožto o formě vlády pochází z 5. století př. n. l. a mluví se o nich 
v souvislosti s řeckými městskými státy (Dahl, 1989: 17).  
2
 „Až do 40. let (20. století – pozn. autora) všichni tvrdíme, že demokracii přijímáme, ale už se 

neshodujeme v tom, čím je. Žijeme v časech, které je možné příznačně charakterizovat jako věk konfúze 
v chápání demokracie“ (Sartori, 1993:8-9). 
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  Chybějící jednota ve vymezení demokracie se pochopitelně odráží 

v rozmanitosti teorií demokracie. Pro svou práci pokládám za nejvhodnější a dostatečné 

rozdělení na dvě základní skupiny: demokracii zastupitelskou a demokracii přímou 

neboli participační.   

1.1. Zastupitelská demokracie 

Robert Dahl vytyčil 5 kritérií, jejichž splnění zaručí rovný přístup k účasti na 

rozhodování: účinná participace, volební rovnost, poučené porozumění, kontrola nad 

nastolováním témat (agendy) k projednání a zahrnutí všech dospělých (Dahl, 2001: 39). 

A je to právě první z kritérií, které v moderních a lidnatých státech nelze zachovat a 

naplňovat. Řešením tohoto problému je ona koncepce zastupitelské, nepřímé či 

reprezentativní demokracie.  

Koncepce zastupitelské demokracie je založena na předpokladu, že občané 

nevykonávají moc přímo, ale prostřednictvím volených zástupců, kteří reprezentují 

jejich zájmy. Legitimita těchto reprezentantů a orgánů disponujících státní mocí je 

odvozena od výsledků pravidelných a svobodných voleb. Základními instituty 

zastupitelské demokracie jsou parlament, politické strany, volný poslanecký mandát a 

všeobecné volební právo (Kopeček, Hloušek; 2003: 25). Nutno podotknout, že model 

zastupitelské demokracie v současné době nalezneme ve všech západoevropských 

demokraciích. Jistou výjimkou může být případ Švýcarska, kde sice existuje parlament 

a od něho odvozená vláda, avšak zároveň jsou zde v rozsáhlé míře uplatňovány prvky 

přímé demokracie. 

Myšlenka toho, že každý nositel státní moci je přímo volen lidem, je ale 

v mnoha případech nenaplnitelná, a to především s ohledem na velikost a složitost 

moderního státu. V tomto případě pak Václav Pavlíček hovoří o tzv. legitimizačním 

řetězci (Pavlíček, 1998: 180). Myslí tím situaci, kdy je libovolná státní instituce volena 

nikoli samotnými občany přímo, ale již zvolenými reprezentanty. Jako příklad lze uvést 

způsob, jakým byl volen český prezident až do voleb v roce 2013. Legitimizační řetězec 

je tvořen lidem, jakožto legitimizační základnou, který volí Parlament ČR a ten 

následně volí prezidenta. Z teorie legitimizačního řetězce tak docházíme k závěru, že 

jedním z nejdůležitějších znaků zastupitelské či reprezentativní demokracie je instituce 

voleb (viz níže). 
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1.2. Přímá demokracie 

Koncept přímé demokracie (také někdy označované jako participační) je založen 

na předpokladu zapojení všech občanů do správy věcí veřejných. Lid neomezuje výkon 

své státní moci pouze na volby zástupců, nýbrž se na ní také sám podílí. Tradice přímé 

demokracie sahá až do období antiky a jako „nejklasičtější“ případ starověké přímé 

demokracie je považována demokracie Athén (Kopeček, Hloušek; 2003: 29). Mnohými 

autory je přímá demokracie nazírána jako nedosažitelný ideál, který nalezl praktické 

uplatnění v méně lidnatých polis, ne však v moderních státech (Šamalík cit. dle 

Pechanec, 2011:12). V současné době na světě neexistuje stát, který by uplatňoval 

model přímé demokracie. V tomto kontextu je sice často zmiňované Švýcarsko, avšak 

ani v tomto případě se nejedná o „čistý“ typ, jedná se o kombinaci přímé a zastupitelské 

demokracie.  

Giovanni Sartori ve své knize upozorňuje na rozdíl mezi antickou přímou 

demokracií a tou současnou. Hlavním kritériem tohoto dělení je způsob, jakým lid 

rozhoduje. Zatímco v polis se občané sešli na shromážděních, velikost moderních států 

už toto neumožňuje, a místo toho nastupují alternativy, jako je např. referendum
3
. 

V souvislosti s využitím referenda jako nástroje přímé demokracie Sartori přichází 

s termínem referendová demokracie (Sartori, 1993: 114-115). Zde je však zmínit, že 

referendum nelze považovat za jediný indikátor přímé demokracie, neboť jej najdeme i 

v demokracii zastupitelské. Rozhodně se ale jedná o jeden z nástrojů výkonu přímé 

demokracie. Těmi dalšími jsou lidové iniciativy, petice, plebiscit a odvolání. 

Přímá demokracie posiluje víru voličů v demokratický systém. Nutno však 

podotknout, že nelze očekávat, že by tyto instituty v dohledné době nahradily 

demokracii reprezentativní. I přesto se ale v současné české politice objevuje několik 

názorových proudů, které právě tyto nástroje přímé demokracie prosazují, a dokonce 

tento cíl zařadily do svých programových cílů. Než se takovými subjekty a jejich vizemi 

začnu zabývat podrobněji, ráda bych objasnila již zmíněné pojmy, tedy referendum, 

lidové iniciativy, plebiscit, petice a odvolání. 

 

                                                   
3 A právě zde vidí Sartori obrovský rozdíl mezi současnou a antickou přímou demokracií. Zatímco na 
shromážděních lid došel k rozhodnutí vzájemnou diskuzí, kterou mohl díky osobnímu setkání vést, 
současná přímá demokracie je založena na zcela individuálním hlasování, které v konečném důsledku 
Sartori přirovnává k volbám.  
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1.2.1. Referendum 

  V případě referenda, někdy označovaného i jako všelidové hlasování, se jedná 

o vůbec nejrozšířenější soudobou formu přímé demokracie. Jeho princip je založen na 

rozhodnutí samotných občanů o nějaké otázce, a to tím způsobem, že ji buď potvrdí, 

nebo odmítnou (Kopeček, Hloušek; 2003: 40). Historie referenda spadá na počátek 19. 

století do Francie, kdy jej využíval Napoleon I. k získání souhlasu lidu s jeho kroky. 

Později bylo využíváno i Napoleonem III., a to zejména jako nástroj legitimizace jeho 

usurpace moci (Beramendi cit. dle Rygl, 2010: 123). Na tomto případu tak můžeme 

vidět, že referendum jako nástroj přímé demokracie může být zneužito 

nedemokratickým režimem ke zvýšení jeho legitimity. 

         Vypsání referenda se řídí striktně danými pravidly, která jsou pro jednotlivé země 

odlišné. Např. v Dánsku je pro vypsání referenda zapotřebí jedné třetiny Folketingu, ve 

Francii je to v pravomoci exekutivy (konkrétně prezidenta republiky), v Brazílii může 

lidové hlasování iniciovat pouze Kongres, zatímco v Argentině to je buď Kongres, nebo 

prezident v otázce konzultativního referenda (Rygl, 2010:123-124). Existují však i 

země, kde je vypsání referenda iniciováno samotnými občany. Český právní řád 

neumožňuje vypsání obecného referenda a počítá pouze s referendem místním.  

          Referenda lze rozlišovat na základě mnoha kategorií. Těmi je například 

závaznost výsledků, území, předmět hlasování, kritérium z hlediska okamžiku konání, 

z hlediska povinnosti jeho konání a z hlediska možnosti lidu referendum iniciovat 

(Pechanec, 2011: 16-22.). Takto zmíněné kategorie nejsou celkovým výčtem možných 

dělení, takto jsou ale nejčastěji používané a všeobecně akceptované.  

  Dělení podle kritéria závaznosti výsledků rozděluje referenda na konzultativní 

a závazná (mandatorní, decizivní, rozhodovací). Již podle názvů kategorií lze jasně 

poznat, že zatímco rozhodnutí lidí v závazném referendu je tím konečným, v referendu 

fakultativním je pouze orientačním a orgány státní moci se jím buďto mohou, nebo 

nemusí řídit. Například Pavel Pechanec konzultativní referendum označuje jako jakýsi 

kvalifikovaný průzkum veřejného mínění (Pechanec, 2011: 17). Příkladem využití může 

být otázka řešení teritoriálních problémů, suverenity a v případě secese dokonce 

vytvoření nového státu (Rygl, 2010: 124). V případě závazného referenda je třeba 

zmínit tzv. kvorum. Jedná se o procentní hranici, která musí být překročena, aby bylo 

referendum platné.   

Kritérium území rozlišuje referenda na místní a celostátní. Instituty přímé 

demokracie se zpravidla vyskytují častěji na úrovni obcí a vyšších územně 
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samosprávných celků. Z hlediska klasifikace hovoříme o místním referendu v tom 

případě, pokud je jeho konání omezeno jen na dílčí území státu (Pechanec, 2011: 20-

21). 

  Kritérium dle předmětu hlasování rozlišuje mezi referendem zákonným, 

ústavodárným a věcným. Takovým předmětem může být například zákon, poté je 

referendum pokládáno za dostatečné potvrzení, zatímco parlament si udržel svou 

klíčovou roli v legislativním procesu. V souvislosti s tímto dělením je lid často 

označovaný jako tzv. negativní zákonodárce (Pechanec, 2011: 20-21). V praxi to 

znamená, že pokud zákon odmítne, nemůže být součástí právního řádu a je neplatný 

(někdy též označováno termínem lidové veto či ratifikační referendum). Nutno však 

podotknout, že právní systémy některých zemí vymezují oblasti politiky a „věci“, které 

nemohou být předmětem hlasování. Jedná se například o výši daní, občanství či státní 

rozpočet.  

  Kategorizace referenda z hlediska okamžiku konání bere v potaz skutečnost, 

zda referendum předchází či navazuje na schvalovací proces v zákonodárném sboru. 

Pokud rozhodnutí předchází, mluvíme o ex ante, pokud až navazuje na schválení, jedná 

se o ex post (Pechanec, 2011: 19-20). Referendum ex ante je považováno za jakousi 

pojistku, popř. jako silný legitimizační zdroj přijímaného rozhodnutí. Jak ale Pavel 

Pechanec poukazuje, jak referendum ex ante, tak ex post politiky nutí politiky 

k širokému konsenzu na přijímaných rozhodnutích, neboť zde existuje nebezpečí jejich 

zrušení (Pechanec, 2011: 20). 

  Z hlediska povinností konat referendum rozlišujeme referendum fakultativní a 

obligatorní. Toto kritérium je založeno na předpokladu naplnění podmínek, za jejichž 

splnění se hlasování musí uskutečnit (Altman, 2011: 13). V případě obligatorního 

referenda existují podmínky, po jejichž naplnění je vypsání referenda povinné. Opakem 

je referendum fakultativní, které je považované za „doplněk“ schvalovacího procesu a 

jeho vypsání je zcela dobrovolné, často iniciované samotnou exekutivou či legislativou. 

  Poslední zmíněné kritérium kategorizace referend se odvíjí od možnosti lidí jej 

iniciovat, lépe řečeno záleží na subjektu, který je k iniciaci oprávněn. Ve většině zemí 

jsou tímto subjektem vrcholní ústavní činitelé, parlament, vláda či lid. Optikou lidu 

odlišujeme referenda aktivní, tedy ta, ve kterých je lid oprávněn je iniciovat, a referenda 

pasivní, ta, kde lid tuto možnost nemá a je ponechána výše zmíněným subjektům 

(Pechanec, 2011: 22). 



  

10 
 

  Závěrem k výčtu uvedených typů referend považuji za nutné doplnit některé 

atributy hlasování, které jsou společné pro všechny kategorie. Prvním z nich je volební 

účast. Jak jsem již naznačila, právě tento znak je důležitým a u mnoha kategorií je 

určena její výše proto, aby byly výsledky referenda označeny za platné. Volební účast je 

důležitá a ne třeba zmiňovat, že čím vyšší hodnoty nabývá, tím legitimnější je 

rozhodnutí samotného hlasování. Zároveň existuje několik faktorů, které výrazně 

ovlivňují výši volební účasti. Jedním z nich je například četnost referend. V případě 

častého konání referend lze předpokládat, že by volební účast mohla klesat. Dalším 

faktorem je rovněž doba, kdy se referendum koná (Rygl, 2010: 126-127). Myslím tím 

jak roční období, tak dobu, která uplynula po jeho vyhlášení. Je-li tato doba příliš 

krátká, nezbývá čas na řádnou kampaň, popř. veřejnou diskuzi, naopak je-li tato doba 

moc dlouhá, téma referenda se může vytratit z politické agendy a pro lidi ztratit svou 

atraktivitu. 

Často vyčítaným argumentem v neprospěch referend je jejich potenciál ke 

zmanipulování. Myslím tím slovní formulaci otázky, která je v referendu položená 

voličům. Je známo, že to, jakým způsobem je otázka položena, má veliký vliv i na 

odpověď. Jako příklad mohu uvést návrh na referendum, které se mělo konat v roce 

1992 v tehdejším Československu. Na dotaz, zdali si lidé přejí rozpad federální 

republiky, většina lidí odpovídala, že ne. V případě, že se ale průzkumy ptaly na to, 

jestli jsou pro samostatnou republiku, byly odpovědi většinou kladné (Rychlík, 1998: 

343-344). V souvislosti s formulací otázky má jistě na povahu referenda vliv počet 

pokládaných otázek. Všeobecně platí, že dotazy by měly být neutrální a odpověď na ně 

jednoznačná, ideálně „ano“ či „ne“. 

Dalším předmětem debat týkajících se referend je jejich potenciální zneužití ve 

prospěch vládnoucích politických elit. Z obav ze ztráty popularity mohou v některých 

případech využívat referenda jako nástroje ke zbavení se zodpovědnosti za dílčí 

nepopulární kroky a rozhodnutí.  

I přes výše uvedené výtky a limity ale není pochyb, že instituce referenda je 

jedním z nejefektivnějších nástrojů přímé demokracie, která občanům umožňuje přímou 

kontrolu na veřejném rozhodování, zároveň za předpokladu politické rovnosti. Neustále 

však musíme dbát na úmysly a důsledky, které sebou toto všelidové hlasování může 

nést. Díky právním předpisům by dosažená rozhodnutí neměla vést ke krokům, které by 

v konečném důsledku měly za následek přechod k nedemokratickým či autoritativním 

režimům, a to ani za předpokladu, že se jedná o přání většiny vyslovených občanů.  
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1.2.2. Lidová iniciativa 

Dalším nástrojem přímé demokracie je lidová iniciativa. V praxi se jedná o 

možnost skupiny obyvatel vystoupit s určitým návrhem zákona či požadavkem, který je 

následně předložen k rozhodnutí v referendu. Zde je však třeba upozornit na podmínku 

předem stanoveného počtu podpisů občanů, kteří tuto iniciativu podporují. Z uvedeného 

tedy vyplývá, že se jedná o nástroj přímé demokracie, který se od ostatních odlišuje tím, 

že impuls pro jeho konání vždy vychází „zdola“ od lidu (Pavlíček, 1998: 185). Rozdíl 

mezi lidovou iniciativou a peticí je v tom, že zatímco peticí se orgány státní moci dále 

zabývají a jsou povinny na ni adekvátně odpovědět, v případě iniciativy orgány 

požadavky předepsaným způsobem projednají a jsou povinny na ně legislativně 

reagovat. Celý proces je pak dovršen buďto přijetím zákona, nebo vyhlášením referenda 

(Pechanec, 2011: 23). 

Podobně jako je tomu u referend, i okruh potenciálních témat lidové iniciativy je 

vymezen zákonem, lépe řečeno jsou přesně určeny záležitosti, které nemohou být 

předmětem hlasování. Jedná se o skutečnosti, které jsou neslučitelné s demokratickým 

právním státem, s lidskými právy a ústavním a právním řádem jednotlivých zemí 

(Altman, 2011: 15). Lidová iniciativa je dlouhodobým procesem, kdy se na počátku 

utvoří přípravný výbor či přípravná komise, která zformuluje otázku či požadavek pro 

všelidové hlasování a po dodržení všech zákonných ustanovení požádá stát o 

součinnost. Z výše uvedeného plyne, že orgány státu mají možnost přezkoumat lidovou 

iniciativu před samotným hlasováním (Pechanec, 2011: 23). 

1.2.3. Plebiscit 

Vysvětlit pojem plebiscit není jednoduché, neboť samotná jeho terminologie 

není zcela ustálená a pojem má větší množství významů. Dnes už se v případě plebiscitu 

jedná spíše o archaickou záležitost a využívá se spíše instituce referenda. V minulosti 

bylo plebiscitu využíváno především v záležitostech týkajících se územních sporů, lépe 

řečeno v otázkách, kdy obyvatelstvo daného území hlasovalo, k jakému státnímu celku 

se připojí (Pechanec, 1998: 25). 

1.2.4. Odvolání (Recall) 

    Posledním nástrojem přímé demokracie, v českém politickém diskurzu často 

zmiňovaným, je odvolání nebo také recall. Oproti ostatním institucím přímé demokracie 

se liší v jedné zásadní věci, a to v té, že zatímco doposud se řešily otázky věcné, nyní se 

jedná o hlasování o otázkách personálních. Vyznačuje se některými znaky petice, 
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přičemž je jakýmsi opakem voleb a v právních řádech jednotlivých zemí není tento 

institut zcela běžný (Pavlíček, 1998: 185).
 

Myšlenka odvolání je založena na 

předpokladu, že zatímco je lid nejvyšším suverénem, který legitimuje nositele státní 

moci, měl by mít také právo je odvolat. Nutno podotknout, že se může jednat jak o 

odvolání individuální, tak o odvolání celé instituce, např. parlamentu. Odvolání jako 

nástroje přímé demokracie je využívano především k odvolání zástupců exekutivy, a to 

z toho důvodu, že za předpokladu ostatních institutů přímé demokracie může rozhodnutí 

zástupců legislativy změnit formou referenda (Pechanec, 2011: 25-26). Jak již bylo 

naznačeno, nástroj přímé demokracie, tedy odvolání, je v praxi méně častým jevem, a to 

především z toho důvodu, že je tím tak zajištěna větší nezávislost nositelů státní moci.  

 

1.3. Demokracie reprezentativní a přímá v České republice 

Článek 2., odst. 2 Ústavy České republiky stanovuje, že za 1) lid je zdrojem 

veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a 

soudní; 2) ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává svou státní moc přímo; 3) 

státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a 

způsoby, které stanoví zákon a 4) každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
4
 Těmito ústavními formulacemi je 

charakterizována demokracie v České republice. Z výše uvedeného vyplývá, že přímý 

výkon státní moci je umožněn jen za předpokladu přijetí ústavního zákona. Lid se tedy 

na výkonu státní moci nepodílí přímo, neboť Ústava ČR takový požadavek na přijetí 

ústavního zákona neformuluje výslovně, nýbrž pouze alternativně (Mlsna). 

Podle mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách má 

každý občan právo se bez jakýchkoli rozdílů a neodůvodněných omezení podílet na 

vedení veřejných záležitostí přímo nebo prostřednictvím svobodně zvolených zástupců, 

stejně jako právo volit a být volen v pravidelných volbách, jež se budou konat na 

základě všeobecného a rovného hlasovacího práva, tajným hlasováním zabezpečujícím 

svobodu hlasování.
5
 

Fakt, že institut přímé demokracie není součástí ústavního pořádku, neznamená, 

že lid je omezen jako takový, nebo že je popřena jeho legitimizační síla. Dochází pouze 

k omezení časového prostoru, kdy je lid oprávněn k provádění legitimizačních 

                                                   
4
 Čl. 2 ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 Čl. 25 ústavního zákona č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a 

Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
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rozhodnutí, např. v podobě voleb (Mlsna). Jak již bylo v předchozí kapitole o deficitech 

přímé demokracie naznačeno, moderní státy v jejich rozsahu neumožňují přímý výkon 

státní moci všem občanům, a proto jsou nástroje přímé demokracie považovány za 

jakési doplňky demokratického rozhodování.  

 Volby a referenda nejsou jedinou možností, jak se podílet na rozhodovacích 

procesech. Existují i další nepřímé formy této účasti, jako je například petiční právo či 

angažovanost a působení v politických stranách. I přesto od samotného vzniku České 

republiky v roce 1993 existuje mnoho snah o zavedení institutu obecného referenda. 

Tyto snahy takřka vždy vycházely od reprezentantů levicového politického spektra, 

zatím ale nedosáhly žádných úspěchů. Výjimkou může být pouze jedno referendum, 

které se konalo na základě přijetí ad hoc ústavního zákona
6
. Český ústavní pořádek ale s 

referendem počítá, a to na místní úrovni. Podle zákona se v místním referendu 

rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města.
7
 

Zákon z roku 2010 dokonce umožňuje referendum na úrovni krajské.
8
 

 Základním institutem české parlamentní a reprezentativní demokracie a rovněž 

předmětem více než 20leté veřejné politické diskuze je volební zákon a jeho podoba. 

Určujícím je zákon o volbách do Parlamentu České republiky (zák. č. 247/1995 Sb.), 

zákon o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů (zákon č. 130/2000 

Sb.), který provádí čl. 101 odst. 2, čl. 102 Ústavy ČR a ústavní zákon o vytvoření 

vyšších územních celků (zákon č. 347/1997 Sb.) a o změně Ústavy ČR (zákon č. 1/1993 

Sb.). Volby do zastupitelstev obcí reguluje zákon č. 491/2001 Sb. v platném znění.  

Přistoupením ČR do Evropské unie v roce 2004 získali občané právo volit své zástupce 

do Evropského parlamentu. Tuto volbu upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 

Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (Pavlíček a kol., 2008: 324-325). 

  Jak Václav Pavlíček poukazuje, na zákonnou úpravu a její realizaci 

v souvislosti s volbami má značný vliv i rozhodovací činnost Ústavního soudu. Ten 

posuzuje ústavnost jednotlivých norem v souvislosti s institutem volební kauce, 

uzavírací klauzule nebo příspěvku na úhradu volebních nákladů. Rozhoduje konkrétní 

ústavní stížnosti proti odmítnutí zaregistrovat kandidáty, podává výklad k postupu 

volebních orgánů, vyjadřuje se k charakteru volebního systému, k ověřování mandátů či 

                                                   
6
 Čl. 1 ústavního zákona č.515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR do EU.  

7
 Čl. 1 ústavního zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů. 

8 Čl. 1 ústavního zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů. 
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k jednotlivým principům volebního práva, nebo zkoumá procesní otázky soudního 

přezkumu voleb (Pavlíček a kol., 2008: 324-325).  

1.4. Politický systém 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, existuje souhrn podmínek a 

požadavků, které musejí být naplněny pro to, aby konané volby byly zákonné a platné. 

Jeden z principů je všeobecnost volebního práva, dále rovnost volebního práva, přímost 

volebního práva, tajnost hlasování, dodržení zásad poměrného zastoupení a většinového 

systému (pouze ve vztahu k Parlamentu ČR – čl. 18 ústavního zákon č. 1/1993) a 

svobodné volby. Tento výčet zcela jistě není úplný, důležité ale je, aby byla zaručena 

svoboda politické soutěže politických sil a ochrana politických práv, stejně jako ochrana 

menšin. V neposlední řadě je třeba zmínit i pravidelnost voleb (Antoš, 2008: 18-19). Pro 

potřeby této práce se nebudu zabývat výkladem jednotlivých principů voleb, ale 

zaměřím se na volební systémy jako na základní prvek politického systému a na 

politický systém samotný. Mou ambicí není podat úplnou definici a výčet jednotlivých 

typů, pouze čtenáře seznámit se základním dělením a definicemi, což poslouží jako 

základní východisko pro pochopení jednotlivých analýz návrhů na změnu ať už 

politického, či volebního systému.  

1.5. Volební systémy 

Instituce voleb je jedním z nástrojů politických stran, jak se dostat k moci. 

Prostřednictvím volebního inženýrství lze nastavit volební systém tak, aby byla zvýšena 

pravděpodobnost vítězství nebo prohry té, či oné strany. Způsobů, jak takové 

manipulace dosáhnout, je více. Může to být například způsob, jakým je počet hlasů 

přepočítáván na mandáty či záměrné zmenšování či zvětšování volebních obvodů. 

Dalším faktorem je rovněž samotná podoba volebního systému, a to zdali systém 

produkuje proporční, nebo disproporční výsledky. To, že je např. použit poměrný 

volební systém, nemusí nutně znamenat, že výsledky, které produkuje, budou proporční. 

Při zkoumání volebních systémů je tedy nutné brát ohled nejen na jejich mechanismus, 

ale také na jejich účinky.  

Jedním z nejznámějších teoretiků zkoumajících účinky volebních systémů byl 

Maurice Duverger. Formuloval tři zákony: většinový systém (systém relativní většiny) 

jednokolového hlasování vede ke stranickému dualismu a dvoukolový většinový systém 

a poměrné zastoupení vedou k multipartismu (Duverger cit. dle Sartori, 2001: 40). 
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Nutno podotknout, že tyto „zákony“
9
 lze považovat spíše za jakási schémata, neboť 

nejsou stoprocentně platná ve všech případech. Pro potřeby mé práce je však důležitější 

nikoliv vliv volebního systému na podobu systému stranického, ale na výsledný poměr 

mezi odevzdanými hlasy a počtem přidělených mandátů. 

Pokud jde o převod hlasů na mandáty, lze volební systémy pokládat za 

kontinuální, protože hlavní proměnnou je zde velikost volebního obvodu a v různých 

zemích najdeme všechny velikosti (Sartori, 2001: 64). Podle cílů a funkcí je ale nutné 

volební systémy dělit na většinové a poměrné. Rozdíl mezi těmito typy Sartori 

formuloval do následující věty: „Zastupitelské systémy náleží ke dvěma hlavním 

modelům… Zatímco anglický typ obětuje reprezentativnost parlamentu potřebě 

akceschopné vlády, francouzský typ obětuje akceschopnou vládu reprezentativnosti 

parlamentu…. (A tak) nemůžeme vytvořit zastupitelský systém, který by zároveň s funkcí 

výkonnosti maximalizoval i funkci zrcadlení.“ (Sartori, 2001: 64). Z výše uvedeného 

vyplývá, že většinové systémy produkují výsledky, které vytvářejí lepší podmínky pro 

akceschopnost zvoleného tělesa, resp. přítomnost většiny, zatímco systémy poměrného 

zastoupení lépe reprezentují názorovou různorodost v daném stavu. Přísné dělení na tyto 

dva typy volebních systémů by bylo chybné, neboť oba dva typy v sobě zahrnují 

modifikace, a tudíž je lze dělit na další subtypy.  

V souvislosti s problematikou volebních systémů považuji za nutné poznamenat, 

že nelze soudit, jaký ze systémů je nejlepší. Každý v sobě zahrnuje jak pozitiva, tak 

negativa, která se v různých zemích mohou odlišně projevovat. Snažím se tak říci, že 

předpoklad o vhodnosti a úspěšnosti jednoho systému v dané zemi může mít v zemi jiné 

naprosto rozdílné důsledky. Obecně platí tvrzení, že pro heterogenní společnost je 

nejvhodnějším systém poměrného zastoupení. Bylo by ale chybou tvrdit, že 

nejvhodnějším typem volebního systému pro společnost homogenní je systém většinový 

(Klíma, 2001: 94-95). 

Princip většinového volebního systému spočívá v pravidlu, že vítězem se stává 

ten, kdo získal největší množství hlasů. Tento volební systém v některých případech 

zahrnuje buďto jedno (systém relativně většinový), nebo více kol, které se opakují do té 

doby, dokud vítěz nezíská potřebnou většinu (systém absolutně většinový) pro zvolení. 

Nevýhodou většinových volebních systémů je bezesporu jejich sklon k 

nereprezentativnosti, lépe řečeno mohou nadreprezentovávat větší strany. Výhodou 

                                                   
9
 Duvergerovy „zákony“ byly později podrobeny kritice a samotný Sartori definuje 4 pravidla o vlivech 

volebního systému na stranický systém (Sartori, 2001: 53-54). 
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těchto systémů je, že zamezují fragmentaci stranického systému, pomáhají zvyšovat 

úroveň kvality volených úřadů a rovněž vytvářejí přímější vztah mezi voliči a jejich 

reprezentanty.  

Princip poměrného volebního systému spočívá v předpokladu, že procento 

získaných volebních hlasů rovná se procentu získaných křesel, tedy ve „spravedlivém“ 

poměru
10

. Tento systém nabízí mnohé varianty lišící se způsobem, kterým se mandáty 

přerozdělují stranám. Obecně ale platí, že toto přerozdělování by mělo zachovávat 

celkovou proporcionalitu, tedy mělo by co nejvíce odrážet rozložení volebního hlasů. 

Z této stručné definice lze snadno vyčíst, že se jedná o systém oblíbený, a to z toho 

důvodu, že v lidech vzbuzuje přesvědčení, že každý názor bude v zákonodárném tělesu 

zastoupen. Toto pozitivum ale lze považovat zároveň za negativum, neboť názorová 

diference zabraňuje vzniku stabilního politického prostředí a vzniku akceschopné vlády.  

Parlamentní fragmentace je závažným problémem, který neumožňuje stranám 

vládnout samostatně. Výsledkem jsou několikačlenné koalice a často i ustoupení od 

několika programových cílů, kterých se strany kvůli koaličním kompromisům musejí 

vzdát. Ještě závažnější je stranická fragmentace v kombinaci s polarizací. Za takové 

situaci může dojít k zablokování celého systému a řešením se mohou stát až nové volby, 

i když ani ty nemusí být zárukou odblokování.  

Jak ale již bylo naznačeno, systém poměrného zastoupení má i svá pozitiva. 

Bezpodmínečně je tím zastoupení všech společenských skupin. Sartori jako příklad 

uvádí Belgii, kde díky němu přežila Liberální strana, a v neposlední řadě umožnil v celé 

Evropě nástup socialistických stran (Sartori, 2001: 72). Shrneme-li všechny argumenty, 

systém poměrného zastoupení je vhodným v zemích, kde je heterogenní společnost, 

nízká ideologická vzdálenost mezi stranami a ochota stran přistupovat ke 

kompromisům.  

Aby byl výčet volebních systémů úplný, je nutno zmínit ještě volební systémy 

smíšené a semiproporční. Smíšené systémy jsou takové, které kombinují jak poměrnou, 

tak většinovou volbu (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 30-32). Systémy 

semiproporční v sobě zahrnují takové techniky, že z hlediska mechanismu volební 

formule je nelze zařadit ani mezi systémy většinové, ani mezi poměrné (Chytilek, Šedo, 

Lebeda, Čaloud; 2009: 42-46).  

                                                   
10

 Zde je nutné upozornit na potenciální sklony poměrného volebního systému k většinovým účinkům. 
Metod přepočtů odevzdaných hlasů na mandáty je několik a volebním inženýrstvím lze nastavit 
přepočty tak, že může dojít k výrazné nadreprezentaci či podreprezentaci stran.   
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1.6. Klasifikace politických systémů 

Nejpoužívanější typologie demokratických politických systému se odvíjí od 

vztahů mezi jednotlivými složkami moci a zdrojů jejich legitimity. Rozhodující pro toto 

dělení je tedy vztah legislativní a exekutivní moci
11

. Vzhledem k tomuto faktu panuje 

obecná shoda a rozdělení na systémy prezidentské a parlamentní. Existují ale mnohé 

výjimky, které svým uspořádáním nelze zařadit ani do jedné kategorie. Z tohoto důvodu 

lze připojit další dva systémy, které bychom mohli zařadit mezi dva zmíněné ideální 

typy. Jedná se o systém poloprezidentský a systém tzv. vlády konventu. Zde je třeba 

zmínit, že neexistuje obecná shoda na této typologii a mnoho politologů uznává jen dva 

základní typy (Ladislav Cabada: Politologie 2, 8. 3. 2010). 

1.6.1. Parlamentní systém 

    Parlamentarismus je kategorií, která se vyznačuje dominantním postavením 

parlamentu. Ten je jádrem veškeré moci a provádí klíčová rozhodnutí. Parlament je 

považován za reprezentanta lidu, od kterého je zároveň odvozená vláda. Ta je zcela 

závislá na parlamentu, resp. jeho dolní komoře, která jí uděluje důvěru. Zároveň ale 

platí, že exekutiva je oprávněná vyvolat rozpuštění parlamentu a tím i předčasné 

parlamentní volby
12

. V čele exekutivy je předseda vlády a v rukou vlády se reálně 

soustřeďuje exekutivní moc. Jedním ze znaků parlamentního režimu je nepřímo volený 

prezident, nejedná se ale o pravidlo. Funkce hlavy státu je převážně formální 

(jmenování předsedy a členů vlády) a ve většině případů pouze potvrzuje rozhodnutí 

učiněná ostatními institucemi. 

  V současné době jsou parlamentní systémy rozdělovány podle toho, jaká 

instituce v nich hraje důležitější roli. Autorem této klasifikace je Giovanni Sartori, který 

na základě vztahů mezi vládou a parlamentem rozlišuje premiérský parlamentarismus 

(převažuje vláda nad parlamentem), parlamentarismus s převahou zákonodárného sboru 

(převažuje parlament nad vládou) a parlamentarismus s převahou politických stran 

(jedná se o stranicky kontrolovaný parlamentarismus) (Sartori, 2001: 110). Giovanni 

Sartori vytvořil i klasifikaci parlamentního režimu, kdy jako základní kritérium uvedl 

postavení premiéra ve vládě. Na základě tohoto kritéria vymezil předsedu jako prvního 

nad nerovnými, prvního mezi nerovnými a prvního mezi rovnými (Sartori, 2001: 112). 

                                                   
11

 Vztah soudní moci k ostatním je bez ohledu na to, o jaký politický systém se jedná, velmi podobný 
(Hloušek, Kopeček, Šedo; 2011: 80). 
12 Exekutiva může zákonodárný orgán rozpustit pouze pod podmínkou splnění zákonných podmínek. 
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1.6.2. Prezidentský systém 

  Druhým typem politického systému je systém prezidentský. Jeho základní 

premisou je striktní oddělení moci zákonodárné a výkonné. V tomto režimu je 

parlament jediným držitelem zákonodárné moci, kdežto prezident, současně i šéf vlády, 

disponuje veškerými exekutivními pravomocemi. Jako vzorový příklad je uváděn 

politický systém USA. Jak parlament, tak prezident jsou vybíráni ve všeobecných 

volbách. Důležitým atributem prezidencialismu je nezávislost exekutivy na legislativě, 

členové vlády jsou zodpovědní pouze prezidentovi, a tak neexistuje politická cesta, jak 

je nebo prezidenta svrhnout. Stejně tak ani prezident či vláda nemohou ovlivňovat 

fungování nebo obsazení parlamentu.  

  Jedním z důležitých prvků prezidencialismu je tzv. systém brzd a protivah, což 

je mechanismus vzájemné kontroly moci výkonné, zákonodárné a soudní.  V praxi to 

znamená, že prezident může vetovat zákony přijaté parlamentem, a naopak i on pro 

některá svá rozhodnutí potřebuje souhlas parlamentu.  

  I tento systém je možné rozdělit na dva druhy, a to na prezidencialismus 

severoamerický a prezidencialismu jihoamerický. Tyto dva druhy se od sebe liší 

především podobou stranického systému. Zatímco v severoamerickém prezidencialismu 

existuje bipartismus a strany jsou nedisciplinované (což v době, kdy parlamentní většina 

a prezident pochází z jiné poltické strany, umožňuje prezidentovi nalézt podporu), 

jihoamerický parlamentarismus se vyznačuje multipartismem a strany jsou velice 

disciplinované, což ve většině případů vede k zablokování systému a v konečné fázi 

k přeměněně se v autokracie různého druhu. V neposlední řadě zde hrají významnou 

politickou roli i složky ozbrojených sil (Ladislav Cabada: Politologie 2, 8. 3. 2010). 

1.6.3. Poloprezidentský systém 

Jak již bylo výše uvedeno, někteří politologové poloprezidentský systém 

odmítají uznat jako samostatnou kategorii a považují jej spíše za modifikaci 

parlamentního systému. Důvodem toho může být fakt, že tento systém vznikl jako snaha 

o eliminaci nevýhod a nedostatků parlamentního systému. Základním znakem 

semiprezidencialismu je poměrně silné postavení prezidenta. Je šéfem exekutivy, oproti 

čistému prezidencialismu se ale o exekutivní moc musí dělit s předsedou vlády a 

s vládou samotnou. Pozice prezidenta je významnou v době, kdy jak prezident, tak 

parlamentní většina pocházejí ze stejného politického tábora. V opačném případě 
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hovoříme o tzv. kohabitaci, tedy období, kdy prezident ustupuje do pozadí a do čela 

exekutivy se staví předseda vlády, reprezentující aktuální parlamentní většinu.  

  Specifikem tohoto systému je pravomoc prezidenta jmenovat premiéra a 

ministry, ale vláda jako celek je odpovědná parlamentu, který jí vyslovuje důvěru, popř. 

nedůvěru. Samotný prezident ale parlamentu odpovědný není a v jeho kompetenci je za 

jistých podmínek zákonodárné těleso rozpustit. I tento systém lze dělit na několik typů. 

Autory této klasifikace jsou M. Shugart a J. Carey, kteří představili premiérsko-

prezidentský typ, kdy má v systému převahu premiér nad prezidentem, a prezidentsko-

parlamentní typ (Kubát, 2007: 195). 

1.6.4. Vláda konventu 

Posledním typem politického systému, rovněž ne všemi uznávaným jako 

samostatný typ demokratického politického systému, je politický systém Švýcarska, tzv. 

vláda konventu. Základním prvkem tohoto systému je zásada jednolitosti státní moci, 

což v praxi znamená, že parlament, jako jediný držitel státní moci, uplatňuje jak 

legislativní, tak exekutivní kompetence. Vláda je v tomto případě pokládána za jakýsi 

parlamentní výbor určovaný k vyřizování běžné administrace. Základním prvkem 

vládnutí jsou zde instituty přímé demokracie. V zemi jsou běžná jak referenda, tak 

zákonodárné iniciativy a suspenzivní veta (Kubát, 2007: 196-197). 

  Reprezentativní demokracie zde hraje vedlejší roli a k politické soutěži dochází 

především v období voleb. Vláda je sestavována na základě stranických dohod a splnění 

4 podmínek. Parlamentní kontrola se uskutečňuje prostřednictvím výborů a interpelací 

a všechna rozhodnutí jsou přijata na základě širokého konsenzu, což je považováno za 

jeden z typických znaků švýcarské demokracie. V systému neexistuje post premiéra. 

Funkci předsedy vlády zastává prezident, který ale na činnost vlády nemá žádný vliv. 

Zajímavostí je, že za hlavu státu není považován prezident, ale ona sedmičlenná hlava 

státu (Jeřábek, 2008: 237-240). 

 

 

1.7. Vývoj volebního systému do Poslanecké sněmovny ČR  

Dříve než nastíním současnou podobu českého volebního systému, považuji za 

nutné popsat vývoj volebního systému po pádu komunistického režimu v roce 1989. 

Jednotlivé pokusy o volební reformy a jednotlivé změny jsou totiž důležitým 
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východiskem pro chápání dnešní podoby a zároveň mohou být i příkladem a vzorem pro 

dnešní politiky snažící se prosadit změnu volebního mechanismu.  

  Za první fázi vývoje českého volebního systému lze považovat období od 

počátku roku 1990 do parlamentních voleb konaných v roce 1992, respektive do přijetí 

zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů. Rozhodující politickou silou zde byli zástupci Občanského 

fóra, kteří během jednání u „kulatého stolu“ prosadili poměrný volební systém. Roku 

1992 byl přijat nový volební zákon do České národní rady, který byl po rozpadu ČSFR 

převzat a s menšími změnami potvrzen již zmíněným zákonem č. 247/1995. Tyto 

změny se nejčastěji týkají pravidel složení a voleb druhé komory Parlamentu ČR – 

Senátu a problematika voleb do Poslanecké sněmovny byla spíše upozaděna a nebyla jí 

věnována pozornost (Charvát, 2013: 50).  

  Vymezení druhé fáze politiky sněmovních volebních reforem je složitější. 

Jakub Charvát tak uvažuje z dvou hledisek. První vymezení datuje obdobím před 

předčasnými volbami v roce 1998 do sněmovních voleb v roce 2002. Nová opozičně-

smluvní volební reforma byla přijata v roce 2000, na začátku roku 2001 však došlo ke 

zrušení většiny jejích ustanovení Ústavním soudem ČR prostřednictvím nálezu 

publikovaného pod č. 64/2001 Sb., aby nakonec byla v roce 2002 přijata další reforma 

sněmovních volebních pravidel, vynucená výše zmíněným zásahem Ústavního soudu 

ČR z roku 2001 a platná (s několika málo modifikacemi) dodnes (Charvát, 2013: 51). 

  Počátek druhého období je datován do období před volbami z roku 1996, kdy 

vznikla odborná diskuze na akademické půdě. Tato diskuze změnou volebního zákona 

v roce 2002 neutuchla. Ústředním tématem byla změna volebního systému, který by byl 

ve prospěch velkých stran. Právě tento požadavek je ústředním a typickým pro celou 

druhou fázi. Důkazem toho je myšlenka, která se na politické scéně objevila po volbách 

z roku 2006. Tato nová volební reforma měla zvýhodňovat největší politické strany na 

úkor stran menších. ČSSD se dokonce tehdy nechala slyšet, že by si přála zvýšení 

volebních obvodů na 18 až na 22 (Charvát, 2013: 51). Následný politický vývoj, 

neschopnost vytvořit vládu, úřednická vláda a předčasné volby ale nevytvořily 

prostředí, kde by tyto myšlenky nalezly širší podporu.  

  Třetí fáze české politiky volebních reforem představuje diskuze okolo návrhu 

novely volebního zákona připravovaného v období tzv. druhé Topolánkovy vlády. 
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Podobě této tzv. řecké varianty se ve své práci budu věnovat detailněji, tudíž se nyní 

nebudu zabývat bližším vysvětlováním (Charvát, 2013: 51-52). 

  Tyto zmíněné fáze české politiky volebních reforem se od roku 1990 v řadě 

ohledů navzájem liší. Základním rozdílem, který od sebe tyto fáze odlišuje, je 

argumentace a odůvodnění prospěšnosti a nutnosti konkrétní volební reformy, tedy to, 

jaký cíl opravdu sleduje. Na základě této argumentace Jakub Charvát zmiňuje dva typy 

volebních reforem – potřebné (oprávněné) a účelové (Charvát, 2013: 52). 

  Podle Michala Kubáta platí, že potřebná či oprávněná volební reforma je 

taková, která změnou pravidel usiluje o zlepšení špatně fungujícího stranického 

systému. Naopak účelová reforma, kterou M. Kubát zároveň označuje za negativní 

způsob volebního inženýrství, je výsledkem snah politických elit a stran posílit své 

pozice v příštích volbách (Kubát, 2000: 62-65; Kubát, 2004: 99). Zde je třeba 

podotknout, že účelnost v tomto slova smyslu spočívá v požadavku co největšího zisku 

dané politické strany, která volební reformu navrhuje a prosazuje. Bylo by ale chybou 

tvrdit, že každá ze zmíněných fází se vyznačuje buďto účelovými, či potřebnými návrhy 

volebních reforem. Ba právě naopak, jedna fáze v sobě zahrnuje oba dva tyto typy.  

  Např. Jan Filip v souvislosti s cílem dané reformy shledává další důležitý 

faktor, který od sebe odlišuje jednotlivé podoby návrhů. Tato odlišnost je patrná už 

v době přípravy a zpracování volebních zákonů. Je jím ambice zákonodárce klást důraz 

buďto na prostředky (svobodné a spravedlivé volby), nebo na cíle (různorodé). První 

fáze je podle Filipa typická důrazem na prostředky, od roku 1998 je pak patrná tendence 

prosazovat ono tzv. negativní volební inženýrství, které sleduje cíle (Filip: 2004: 202-

203). Tato tendence přesahuje do třetí fáze a v průběhu práce budou dále nastíněny 

jednotlivé politiky návrhů volebních reforem, na kterých se pokusím nastínit jejich 

účelnost nebo prospěšnost. 

1.8. Současná podoba politického systému a volebního systému do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 

Ústava České republiky vychází z teorie dělby moci na legislativu, exekutivu a 

judikativu. Každá z těchto mocí je zastoupena určitými specifickými ústavními orgány. 

Moc zákonodárná (Hlava II. Ústavy ČR) – Poslanecká sněmovna a Senát, moc výkonná 

(Hlava III. Ústavy ČR) – prezident, vláda a státní zastupitelství a moc soudní (Hlava IV. 

Ústavy ČR) – Ústavní soud a obecné soudy. Česká republika je definovaná jako 

parlamentní typ demokracie. Jednotlivé moci se navzájem ovlivňují, což se může 
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projevovat v institucionálních konkurenčních konfliktech (př. prezident vs. Poslanecká 

sněmovna). Ústava České republiky v zemi zavedla parlamentní systém s ústředním 

mocenským orgánem – Parlamentem ČR. Vláda je sestavena na základě vůle 

parlamentní většiny a je dolní komoře zcela odpovědná. Prezident je přímo voleným a 

mezi jeho funkce patří např. jmenování ústavních soudců, které následně potvrzuje 

Senát.  

Legislativní moc je vykonávána Parlamentem ČR, který se skládá ze dvou 

komor – Poslanecké sněmovny a Senátu. Postavení komor lze označit termínem 

asymetrický bikameralismus. Odlišná je jak délka volebního období poslanců a 

senátorů, tak volební systém, který se pro jejich volbu využívá. Zatímco volební období 

poslance je čtyřleté a je volen na základě poměrného volebního systému, mandát 

senátora je šestiletý a je zvolen na základně dvoukolového absolutně většinového 

systému. Zatímco je zákonodárná moc soustředěna především v Poslanecké sněmovně, 

Senát je brán jako jakási pojistka proti radikálním výkyvům v Poslanecké sněmovně. 

Obě komory mají zároveň rozdílnou kontrolní funkci. Zatímco Poslanecká sněmovna 

kontroluje činnost vlády, Senát disponuje kontrolními funkcemi vůči prezidentovi
13

 a 

ústavnímu soudu
14

 (Vodička, 2003: 243). 

Ústava České republiky propůjčuje úřadu prezidenta jisté významné pravomoci 

(vzhledem k parlamentnímu systému). Nedávno
15

 zvolený prezident Miloš Zeman však 

některé ústavní zvyklosti neakceptuje, čímž vyvolává diskuze o striktně daném 

vymezení kompetencí. Mezi nejvýznamnější pravomoci prezidenta v současnosti spadá 

jmenování a odvolávání předsedy a dalších členů vlády, jmenování ústavních soudců, 

suspenzivní právo veta vůči Parlamentu, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, 

                                                   
13

 Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k 
Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního 
pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti 
republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby 
Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu 
nabýt.  K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných 
senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu 
třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy 
o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán (Čl. 65 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů). 
14

 Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu (Čl. 86 ústavního zákona č. 1/1993 
Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů).  
15 Prezidentské volby proběhly ve dnech 11., 12. ledna a 25., 26. ledna 2013 (poznámka autora). 
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rozpouští Poslaneckou sněmovnu a má právo jmenovat prezidenta nebo viceprezidenta 

Nejvyššího kontrolního úřadu či jmenovat členy Bankovní rady České národní banky
16

. 

Vrcholným orgánem exekutivní moci je vláda. Členové vlády jsou současně 

členové Poslanecké sněmovny, která vládě jako celku vyslovuje důvěru/nedůvěru. Aby 

rozhodnutí vlády bylo přijato, musí se „pro“ vyslovit více než polovina členů
17

. Podle 

ústavy má prezident 2 pokusy na vybrání premiérského kandidáta. Pokud je však jemu a 

jeho vládě podruhé vyslovena nedůvěra, je to předseda Poslanecké sněmovny, kdo má 

právo pověřit sestavením vlády
18

. 

Vrcholnou soudní institucí je Ústavní soud, kterému Ústava přisuzuje rozsáhlé 

pravomoci. Jeho primárním cílem je ochrana ústavnosti a jednotlivé oblasti rozhodování 

jsou vymezeny čl. 87 Ústavy ČR. Rozhoduje na návrh oprávněného subjektu o 

ústavnosti právních předpisů, ale i o ústavních stížnostech soukromých osob a územních 

samosprávných celků proti zásahům orgánů veřejné moci do jejich ústavních práv a 

svobod (Vodička, 2003: 244). 

Z Ústavy ČR vyplývá, že lidem přímo volenými orgány jsou obě komory 

Parlamentu
19

, zastupitelstva obcí a krajů
20

 a prezident
21

. Tyto volby se musí konat ve 

lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem
22

. Právo volit má 

každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Ústava předepisuje rozdílný 

volební systém pro volby komor Parlamentu, přičemž požadavkem je, aby se volby do 

Poslanecké sněmovny konaly podle zásad poměrného zastoupení.
23

 Volebním územím 

je celé území České republiky rozdělené do 14 volebních krajů.
24

 Volby do dolní 

komory Parlamentu vyhlašuje prezident České republiky.
25

Tato jeho pravomoc je ale 

dále vymezena čl. 17, kde je stanoveno, že nové volby se musí konat v období 30 dnů 

před vypršením volebního období, v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny je zde 

lhůta 60 dnů po takovém aktu, během které musejí být vypsány nové volby.
26

 Podpis 

                                                   
16

 Čl. 62 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
17

 Čl. 66 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
18

 Čl. 68 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
19

 Čl. 15-20 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
20

 Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
21

 Čl. 56 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
22 Čl. 21 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních lidských práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku České republiky.  
23 Čl. 18 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Čl. 26 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů. 
25

 Čl. 63 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Čl. 17 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 



  

24 
 

prezidenta musí být navíc kontrasignován předsedou vlády nebo jím pověřeného člena 

vlády.
27

 Volby do Parlamentu vyhlašuje prezident 90 dnů před jejich konáním. 

Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů, kdy je za den vyhlášení 

považován takový den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí 

o vyhlášení voleb uveřejněno.
28

  

 Při volbách do Poslanecké sněmovny zákon opravňuje k podání kandidátní 

listiny pouze registrované politické strany, politická hnutí, jejichž činnost nebyla 

pozastavena, případně i jejich koalice.
29

 Zákon dále stanovuje podobu složení 

kandidátních listin a případných koalicí a jejich kandidaturu ve více krajích. Povinností 

každé politické strany, politického hnutí nebo koalice je složení volební kauce, jejíž 

výše činí 15 tisíc korun.
30

 

Zvláštností hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny je fakt, že každý 

volič disponuje čtyřmi přednostními hlasy, kterými může ovlivňovat pořadí kandidátů 

na hlasovacím lístku.
31

 K přednostním hlasům se přihlíží při určování výsledků voleb 

pouze v tom případě, že příslušný kandidát získal takový počet přednostních hlasů, 

který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro politickou 

stranu v rámci volebního kraje.
32

 Pokud kandidát dosáhne takového počtu hlasů, 

automaticky je mu udělen mandát, bez ohledu na to, na jakém místě kandidátní listiny 

se nacházel.  

Jak již bylo zmíněno, volby probíhají ve 14 vícemandátových krajích. Počet 

mandátů u jednotlivých krajů však není stanoven. Tento počet je určen až po volbách, a 

to v závislosti na volební účasti v konkrétním kraji. Tzv. republikovým volebním 

číslem
33

 se dělí celkový počet platných hlasů odevzdaných v každém volebním kraji. 

Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů, které připadají jednotlivým volebním 

                                                   
27 Rozhodnutí, č. 266/2013 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny České republiky. 
28

 Čl. 1 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
29

 Čl. 31 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
30

 Čl. 31 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
31

 Čl. 39 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
32 Čl. 50 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
33Republikové volební číslo se vypočítá tak, že na základě výsledků hlasování převzatých z volebních  
okrsků a zvláštních volebních okrsků u pověřených obecních úřadů podle §43 zjistí Český statistický úřad  
celkový počet platných hlasů, které byly ve všech volebních krajích odevzdány pro všechny politické  
strany, polická hnutí a koalice, a vydělí ho počtem poslanců.   
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krajům. Nedojde-li k rozdělení všech mandátů, připadnou zbylé mandáty postupně 

volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků pak 

rozhoduje los.
34

 

Samotný výpočet výsledků je v pravomoci Českého statistického úřadu. Ten na 

podkladě zápisu o výsledku voleb v krajích zjistí, kolik platných hlasů celkem bylo 

odevzdáno pro každou politickou stranu, každé politické hnutí a koalici. Aby se 

kandidující subjekty mohly zúčastnit přerozdělování mandátů, musí překročit tzv. 

uzavírací klauzuli. Její výše je závislá na typu subjektu, tedy pro strany a hnutí se jedná 

o 5% hranici, pro koalici 2 politických stran, popř. hnutí je to 10 %, pro koalici složenou 

ze 3 politických stran, popř. hnutí se jedná o 15% hranici a pro koalice složené 

z nejméně 4 a více politických stran, popř. hnutí se jedná o hranici 20%.
35

 Uzavírací 

klauzule je považována za nástroj, který má omezit přítomnost mnoha politických stran 

s relativně nízkým počtem mandátů ve voleném orgánu, čímž napomáhá vytvořit 

stabilní parlamentní většinu. Na druhou stranu ale existuje řada kritiků, kteří klauzuli 

odmítají, a to z důvodu porušení principu rovnosti ve volbách i rovnosti šancí 

soupeřících politických stran. Zároveň je zde třeba zmínit i riziko velkého množství 

propadlých hlasů. 

K přepočtu hlasů na mandáty je využíváno metody volebního dělitele, tzv. 

d´Hondtův systém. Ten je založen na výsledku z celkového počtu platných hlasů pro 

každou z politických stran, politických hnutí a koalic, jež postoupily do dalšího 

skrutinia (překročily uzavírací klauzuli), který se vydělí v rámci každého volebního 

kraje čísly 1, 2, 3, a dále vždy číslem o jedno vyšším. Mandáty jsou přiděleny volebním 

subjektům postupně podle velikosti vypočtených podílů.
36

 

Výsledky hlasování na všech úrovních sčítání zpracovává Český statistický úřad. 

Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny vyhlašuje a uveřejňuje Státní volební 

komise. Na jejich základě vydává zvoleným členům Poslanecké sněmovny osvědčení o 

zvolení.
37

  

                                                   
34

 Čl. 48 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
35 Čl. 49 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
36 Čl. 50 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně doplnění 
některých dalších zákonů. 
37

 Čl. 49-53 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
doplnění některých dalších zákonů. 
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2. Návrhy mocensky etablovaných subjektů a subjektů 

relevantních politických stran 

2.1. Návrh Miloše Zemana 

2.1.1. Osobnost Miloše Zemana 

  Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 a do vrcholné české politiky se dostal 

v polovině roku 1990, kdy byl zvolen poslancem Federálního shromáždění (FS). Po 

rozpadu Občanského fóra, za které kandidoval, se stal členem ČSSD. Za tuto stranu je 

rovněž roku 1992 zvolen do FS a o rok později se stává předsedou strany
38

. V letech 

1998-2002 Miloš Zeman zastával funkci ministerského předsedy. Vláda Miloše Zemana 

je známá především díky opoziční smlouvě neboli paktu o neútočení. Ta je v české 

politice velice kontroverzní, neboť na jednu stranu sice smlouva umožnila existenci 

stabilní vlády, jež vyvedla zemi z hospodářské krize, na stranu druhou panují dohady, že 

je to právě tato vláda, která připravila půdu pro rozmach korupce
39

.  

         Politický neúspěch Miloše Zemana přišel roku 2003, kdy byl v prezidentských 

volbách odmítnut a vítězem se stal jeho politický rival Václav Klaus. Miloš Zeman se 

s touto porážkou vyrovnal odchodem z politiky. Své dosavadní zkušenosti z politiky 

popsal ve své knize „Jak jsem se mýlil v politice“. I přes „zradu“ svých kolegů 

z prezidentské volby 2003 Miloš Zeman podporuje ČSSD, a to až do roku 2007, kdy ze 

strany vystupuje z důvodu nesouhlasu s politikou Jiřího Paroubka
40

.  

       V roce 2009 se Zeman opět vrací do politického dění. Zakládá Stranu Práv Občanů 

(Zemanovci), která v parlamentních volbách 2010 získala 4,3 % voličských hlasů. Po 

neúspěchu strany Zeman rezignuje na post předsedy strany a až dosud (duben 2014) je 

jejím čestným předsedou. Zlomový okamžik v kariéře Miloše Zemana přišel roku 2012 

a to v souvislosti s přímou volbou prezidenta. Díky petici s 50 tisíci hlasy se mohl 

Zeman ucházet o post prezidenta ČR
41

. V druhém kole prezidentské volby se setkal 

s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Výhrou s celkovým počtem 

                                                   
38

 Oficiální stránky Miloše Zemana. Životopis (http://www.zemanmilos.cz/cz/t/zivotopis.htm, 11. 2. 
2014). 
39  ČT24. Opoziční smlouva 15 let poté: Signatáři podpisu nelitují. 15. 7. 2013 
(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/234744-opozicni-smlouva-15-let-pote-signatari-podpisu-
nelituji/, 11. 2. 2014). 
40 Oficiální stránky Miloše Zemana. Životopis (http://www.zemanmilos.cz/cz/t/zivotopis.htm, 11. 2. 
2014). 
41

 Oficiální stránky Miloše Zemana. Životopis (http://www.zemanmilos.cz/cz/t/zivotopis.htm, 11. 2. 
2014). 
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54,8 %
42

 hlasů se stal třetím prezidentem v historii samostatné České republiky. 

Inaugurační slib byl složen 8. 3. 2013
43

, a od té doby Miloš Zeman činí rozhodnutí, 

která se ne vždy setkávají s pochopením české společnosti a části politického spektra.  

2.1.2. Popis návrhu 

Návrh na změnu volebního systému optikou prezidenta Miloše Zemana byl 

představen 21. března 2013 během první prezidentské návštěvy Senátu PČR. Při 

podrobnější analýze návrhu lze dojít k závěru, že se jedná o již starší návrh z roku 2000, 

který byl až na některé výjimky (aditivní klauzule pro postup koalic) zrušen 

rozhodnutím Ústavního soudu ČR. Tento „oprášený“ návrh prošel revizí, avšak i u 

současné verze se setkáváme s většinovými prvky systému, které by mohly být 

napadnutelné u Ústavního soudu ČR. 

        Největší změnou podle návrhu volební reformy Miloše Zemana by měl projít 

počet volebních obvodů. Ze stávajících 14 by měl být jejich počet navýšen na celkových 

35. Tento požadavek Zeman obhajuje tím, že dojde ke sblížení kandidátů s voliči. 

"Domnívám se, že zvýšení počtu volebních krajů by jednak snížilo počet kandidátů, 

jednak umožnilo těmto kandidátům, aby svůj volební kraj objeli a seznámili voliče se 

svým programem a že by to tedy zvýšilo participaci veřejnosti na věcech veřejných," 

řekl prezident (Zeman cit. dle Husárová, Kozmová, Nováček, Hartman, 2013).  

     Další změna se týká preferenčního hlasování. Podle stávajícího systému je to strana, 

která určuje pořadí kandidátů na kandidátní listině. V případě, že některý z kandidátů 

získá 5 % a více hlasů z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro kandidátku 

dané strany, hnutí nebo koalici v rámci kraje, bude mu mandát přednostně udělen
44

. 

Navrhovaná změna se týká 5% hranice, která by měla být snížena na 3 %. Miloš Zeman 

tedy navrhuje snížení a zároveň varuje před jejím úplným zrušením. V tomto zrušení 

totiž vidí potenciální nebezpečí, a to z toho důvodu, že by pak do Poslanecké sněmovny 

PČR byli vybíráni pouze občané z velkých měst a zastoupení menších a středních obcí 

by kleslo na nulu (Zeman cit. dle Husárová, Kozmová, Nováček, Hartman, 2013). 

 Úplnou novinkou navrhovaného systému je možnost tzv. panašování (Husárová, 

Kozmová, Nováček, Hartman, 2013), což v praxi znamená, že volič může jím 

                                                   
42 Český statistický úřad. Výsledek volby (http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ, 11. 2. 2014). 
43  iDnes.cz. DOKUMENT: Inaugurační projev Miloše Zemana. 8. 3. 2013 
(http://zpravy.idnes.cz/inauguracni-projev-milose-zemana-dq6-
/domaci.aspx?c=A130308_114547_domaci_jpl, 11. 2. 2014).  
44

 čl. 50 ústavního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů. 
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preferované kandidáty vybírat napříč stranickými kandidátkami. "Já se domnívám, že 

ona možnost výběru napříč kandidátkami dává nejenom větší svobodu voličům, kteří 

nejsou sevření do svěrací kazajky jedné, ať už jakékoli politické strany, ale vytváří velmi 

nepříjemný tlak na všechny politické strany, aby do čela svých kandidátek dávaly 

skutečné osobnosti,“ prohlásil Zeman (Zeman cit. dle Husárová, Kozmová, Nováček, 

Hartman, 2013). 

2.1.3. Analýza návrhu 

Jak již bylo výše uvedeno, podoba návrhu Miloše Zemana se v některých bodech 

velice podobá návrhu, který byl v roce 2001 zrušen výnosem Ústavního soudu ČR. 

Takovým bodem je zavedení 35 volebních obvodů. Zeman na tuto výtku reaguje slovy, 

že soud jeho tehdejší návrh zamítl proto, že byla špatně zvolena metoda pro přepočet 

hlasů na mandáty. „Pro ty, kdo o tom nejsou přesně informováni, bych chtěl dodat, že 

tento návrh byl zamítnut proto, že synergicky spojoval zvýšení počtu volebních krajů 

s tzv. upraveným d`Hondtovým volebním dělitelem. V případě, kdyby došlo k nahrazení 

tohoto upraveného dělitele normálním d`Hondtem, nemohu vyloučit, že by Ústavní soud 

nyní takovou změnu přijal.“ (Zeman cit. dle Tabery, 2013).  

  Nález Ústavního soudu ohledně počtu volebních mandátů říká: navrhovaná 

právní úprava nepřípustným způsobem posiluje většinotvorné prvky ve volebním 

systému poměrného zastoupení předepsaném Ústavou pro volby do Poslanecké 

sněmovny, a v rozporu s čl. 5 Ústavy omezuje volnou soutěž politických stran 

jednoznačným zvýhodňováním velkých politických stran
45

.  

Daný nález kromě metody přepočtu hlasů na mandáty (modifikovaný d´Hondt) 

odmítá i velikost navrhovaných volebních obvodů. A právě ta je ve většině případů 

rozhodující proměnnou, která nejvýznamněji ovlivňuje celkový charakter a vlastnosti 

volebního systému (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 185). Počet mandátů 

přidělovaných ve volebním obvodě má silnější dopad na proporcionalitu než jakékoliv 

další faktory (Taagepera, Shugart; 1989: 112). Obecně platí, že se zvyšující se velikostí 

volebních obvodů vzrůstá míra proporcionality a naopak. Zároveň lze říci, že klesající 

velikost volebního obvodu obvykle zvyšuje hodnotu přirozeného prahu. Největší dopad 

                                                   
45 Nález s číslem 64/2001 Sb., ve věci návrhů na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 
odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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na proporcionalitu a reprezentaci stran mají velmi malé obvody (Chytilek, Šedo, 

Lebeda, Čaloud; 2009: 185).  

Návrh Zemana předpokládá existenci 35 4 - 6 mandátových volebních obvodů. 

Podle Taagepery se Shugartem leží pomyslná hranice mezi výrazným a mírnějším 

zkreslením právě mezi 4-5mandátovými obvody (Taagepera, Shugart; 1989: 114). 

Z toho plyne, že realizace návrhu na zavedení 35 volebních obvodů by mohla být 

považována za příliš velké posílení většinového systému a tím také porušením zásady 

poměrného zastoupení ukotveného v Ústavě ČR. Změna by navíc měla za následek 

navýšení hodnoty přirozeného prahu, čímž by prakticky došlo k likvidaci menších stran.  

Další změnou, která by měla nastat v souvislosti s potenciálním zavedením návrhu 

Miloše Zeman do reality, je možnost voliče udělovat preferenční hlasy. V tomto případě 

se nejedná o změnu natolik novátorskou, neboť preferenční hlasování je možné i 

v současném volebním systému. Co ale Zeman navrhuje jako novinku je výše procentní 

hranice z celkového počtu hlasů pro stranu, které musí kandidát dosáhnout, aby byl 

přednostně zvolen. Tato hranice má být snížena z 5 na 3 %.  

Význam preferenčních hlasů vidí Miloš Zeman i v tom, že po volbách lépe napomohou 

při obsazování vrcholných postů, jako je např. premiér či starostové (Třeček, 2013). 

Podle politologa Jana Ptáčníka by snížení hranice preferenčních hlasů nemělo výrazný 

vliv na systém, pouze by to znamenalo obtížnější test popularity politiků (Ptáčník cit. 

dle Bém, 2013).  

Návrh na změnu v parametrech preferenčního hlasování vítá jeden z vrcholných 

českých politiků, senátor Jiří Dienstbier. Ten původně navrhoval, aby byla ponechána 

voliči absolutní svoboda, co se týká pořadí stranických kandidátů na listině (ČTK, 

2012). Jak již ale bylo řečeno, toho se chce Zeman vyvarovat s odůvodněním zvýšené 

pravděpodobnosti toho, že by se do Poslanecké sněmovny PČR dostávali především 

zástupci velkých měst. I přesto, že se Jiřímu Dienstbierovi pro jeho návrh nedaří sehnat 

podporu (a to ani u většiny svých spolustraníků), je připraven upravený návrh co 

nejdříve předložit a zkusit jej prosadit znovu (Novák, Jakub; 2013). Dienstbierovo 

vyjádření bylo zveřejněno v březnu 2013 a nutno podotknout, že dosud se mi nepodařilo 

takový návrh zaznamenat.  

Jiří Dienstbier se v ČSSD snaží prosadit svobodu voliče při výběru kandidátů 

z listin již dlouhou dobu. Pro návrh během 4. schůze Senátu dne 31. 3. 2013 „zvedlo 
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ruku“ pouhých 15 senátorů (z toho 3 z ČSSD)46. Na výsledku hlasování je vidět, že 

Dienstbier nemá ani podporu členů z ČSSD. Například Zdeněk Škromach v návrhu 

nevidí žádný demokratický posun, protože podle něj by o místech na kandidátkách 

rozhodovala minorita. Návrh označil za pokus o narušení demokratického systému 

země, který by podle něj vedl k nárůstu extremismu v zemi a návrh Dienstbiera označil 

za populistický (Škromach cit. dle Válková, 2013). 

Návrh je odmítán i členy ODS. Např. Miloš Vystrčil vytkl, že by realizace 

návrhu poškodila kandidáty na čelných místech, protože by lidé měli pocit, že už je 

nemusí kroužkovat, když už jsou vepředu (Vystrčil cit. dle Válková, 2013). Jiří 

Dienstbier na tuto výtku reaguje slovy, že lidé mají tendenci dávat dopředu kandidáty, o 

kterých si myslí, že jim přinesou největší zisk. Navíc vyzvedává, že volby budou více 

personalizované a bude zachována zásada poměrného zastoupení (Dienstbier cit. dle 

Válková). Návrh v podobě, jak jej preferuje i Zeman, podle ČTK navrhli Alena 

Gajdůšková a Miroslav Nenutil. I ten byl zamítnut, a to 35 hlasy z 59 (ČTK cit. dle 

Válková, 2013). O nevoli českých politiků ke snížení hranice preferenčních hlasů 

nutných pro zisk mandátu svědčí i odmítnutí návrhu Radka Martínka (ČSSD), který 

požadoval snížení hranice v obecních volbách z 10 na 5 % (ČTK cit. dle Válková, 

2013).  

Na zajímavý aspekt týkající se onoho preferenčního hlasování a jeho hranice 

upozorňuje politolog a komentátor serveru Aktuálně.cz Vojtěch Navrátil. Ten podotýká, 

že při tak radikálním zvýšení počtu volebních obvodů je naprosto zbytečné snižovat 

pětiprocentní kvorum preferenčních hlasů pro posun kandidátů. Předpokládaný počet 

mandátů rozdělovaných v rámci 35 volebních obvodů by se pohyboval mezi 4 až 6. 

Přibližně tak velké obvody jsou v současnosti kraje Liberecký (8 mandátů) a 

Karlovarský (5 mandátů). Výsledky posledních voleb do Poslanecké sněmovny PČR 

ukazují, že žádný ze zvolených poslanců v těchto dvou obvodech neměl počet 

preferenčních hlasů pod hranicí 5 %. Ba naopak, počet kandidátů, kteří přesáhli 5 % 

hranici, byl větší než počet udělovaných mandátů (srov. Bartoň, Michal;  21. 3. 2013; 

Navrátil, 2013).  

  Někteří politici rovněž upozorňují, že jednotlivé prvky reformy volebního 

systému jsou navzájem protichůdné. Na takový příklad upozorňují poslanci Marek 

                                                   
46

 Senát Parlamentu České republiky. 4. schůze, 56. hlasování, 31. 1. 2013 
(http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13569&O=9, 14. 2. 2014). 
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Benda a Petr Gazdík, kteří nesouhlasí s kombinací panašování47 a zvyšování počtu 

volebních obvodů (Válková, 2013). Na zásadnější problém však opět poukazuje Vojtěch 

Navrátil. Ten upozorňuje, že po zavedení možnosti panašování by už neexistovalo 

preferenční hlasování tak, jak jej známe. Možnost panašování totiž vychází ze zcela jiné 

logiky volení. Smysl má preferenční hlasování v případě, kdy volič volí kandidátní 

listinu a z ní si může vybrat preferované jedince. V případě panašování volič může 

vybírat napříč stranami, jakékoliv kandidáty na jakémkoliv místě. Do takového systému 

nelze zabudovat prezidentův návrh na snížení hranice u preferenčních hlasů. Nelze 

přepočítávat hlasy tím způsobem, že by se kandidát na listině posunul v případě, že by 

ho označila 3 % voličů volící jeho stranu (Navrátil, 2013). 

  Na negativní vliv panašování a zvýšení volebních obvodů reagovali i senátoři 

Miroslav Škaloud (ODS) a Alena Gajdůšková (ČSSD). V pořadu Události komentáře na 

ČT24 se Alena Gajdůšková opět vyjádřila ve prospěch oné 3% hranice pro postup 

kandidáta na listině. V názorech na zvýšení počtu volebních krajů je však opatrnější. 

Svůj postoj k ostatním bodům návrhu příliš nevyjadřuje a odvolává se na analýzu, na 

základě které by se návrh mohl komplexně projednat a byly by určeny dopady na 

stabilitu systému. Za klíčové však ona a celá ČSSD považuje dva principy 1) zachování 

poměrného systému do Poslanecké sněmovny PČR a většinového do Senátu ČR, 2) 

prosazení co nejvíce prvků přímé volby (Gajdůšková, Alena; 21. 3. 2013). 

Návrhu volební reformy z dílny Miloše Zemana není nakloněn ani Miroslav 

Škaloud z ODS, podle něhož v současnosti (březen 2013 – pozn. autora) neexistuje 

situace, která by vyžadovala změnu volebního systému (Škaloud, Miroslav; 21. 3. 

2013). Zde musím podotknout, že situace v březnu před rokem byla zcela odlišná od té 

dnešní. Situace se změnila v souvislosti s předčasnými volbami a především se 

skutečností, že nyní v Poslanecké sněmovně PČR sedí poslanci za 7 politických 

subjektů. Podle výsledků voleb 2013 nelze o žádné ze stran tvrdit, že by ve stranickém 

systému zastávala dominantní postavení. Tento fragmentovaný parlamentarismus 

zabraňuje tvoření jednobarevných vlád a neumožňuje vhodné podmínky pro koaliční 

vládnutí. Tyto předpoklady mě vedou k zamyšlení nad situací, která by nastala 

v případě realizace Zemanova návrhu, který vykazuje prvky většinového volebního 
                                                   

47 Panašování je možnost voliče vytvořit si „vlastní“ kandidátní listinu. Pořadí kandidátů určuje sám volič, 
který uděluje tolik preferencí, kolik se v jeho obvodu volí poslanců. Některému z kandidátů může dát dva 
hlasy, jiné vyškrtnout, dopisovat, případně dát své hlasy kandidátům napříč kandidátními listinami. 
Mandáty jsou následně rozděleny kandidátním listinám na základě poměru všech preferencí uděleným 
kandidátním listinám dané politické strany a v jejich rámci pak kandidátům, kteří obdrželi nejvíce 
preferenčních hlasů (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 210). 
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systému. Ten posiluje pozici velkých stran. Jaké strany zastoupené v dolní komoře ale 

můžeme považovat za velké, tedy pozice jakých stran by byly posíleny a za cenu jaké 

míry disproporcionality? 

  Senátorka Gajdůšková se kriticky staví i k případnému zavedení panašování. 

Odkazuje na demokratický systém a volnou soutěž politických stran. Ty by podle ní pak 

neměly kontrolu nad svými poslanci v tom smyslu, že by nebylo zaručeno zastoupení 

jak velkých respektovaných osobností, tak odborníků. Toto riziko považuje za 

nebezpečný aspekt panašování. Na druhou stranu ale vyzdvihuje větší svobodu voliče 

při vybírání zástupců (Gajdůšková, Alena; 21. 3. 2013). S tímto názorem souhlasí i 

Miroslav Škaloud. Jeho obavy zas směřují k potenciálnímu obsazení sněmovny 

z individuálních osobností a nečlenů politických stran, což by v konečném důsledku 

vedlo k nestabilitě (Škaloud, Miroslav; 21. 3. 2013). Podle ústavního právníka Michala 

Bartoně lze ale jen těžko odhadovat dopady panašování, protože nejdou namodelovat ze 

starých výsledků. Podle něj také záleží, jak by samotné panašování bylo nastaveno 

(Bartoň, Michal; 21. 3. 2013). 

  Při analýze Zemanova návrhu na změnu volebního systému Michal Bartoň 

zmiňuje dva aspekty či motivy reformy. První, pozitivní, je důraz na personalitu a 

ohodnocení osobní kvality zastupitele. Druhou je ono zmíněné posílení velkých stran. 

Co však byl opravdový motiv Miloše Zemana, on sám neví. Jelikož už podobný návrh 

vláda Miloše Zemana podávala a jejím tehdejším cílem bylo podpořit velké strany, lze 

se domnívat, že tato motivace přetrvává (Bartoň, Michal; 21. 3. 2013). V této souvislosti 

je nutno upozornit na skutečnost, že v současném stranickém systému nelze žádnou ze 

stran považovat za dominantní či silnou (na základě volebních výsledků). Voličská 

podpora jednotlivých stran je velice proměnlivá a nutno podotknout, že výrazné 

procento voličských hlasů získávají strany nově založené (např. Věci veřejné, ANO 

2011, TOP 09). 

              Závěrem bych ráda upozornila na možný střet zájmů, který by nastal v případě 

možnosti panašování a zároveň zavedení 35 volebních obvodů. Dle mého názoru jde 

kombinace těchto dvou prvků volebního systému proti sobě. Navýšením počtu 

volebních obvodů jsou totiž posíleny většinové prvky volebního systému, čímž se mají 

vytvořit podmínky vhodnější pro vytvoření stabilní parlamentní většiny. Tyto podmínky 

by však mohly být ztíženy panašováním, na základě kterého by se do Poslanecké 

sněmovny mohly dostat ony silné osobnosti, avšak z menších stran. Celkově by to tedy 

v konečném důsledku mohlo vést k opětovné stranické fragmentaci dolní komory a 
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neschopnosti vytvořit většinovou vládu. Toto je pouze můj předpoklad a jak už podotkl 

právník Michal Bartoň, dopady panašování nelze odhadovat, protože pro ně nemáme 

empirické podklady.  

Problematické pro Zemana bude rovněž najít parlamentní podporu pro svůj 

návrh. Miloš Zeman byl znám jako podporovatel strany, kterou založil, a to Strany Práv 

Občanů Zemanovci (SPOZ). Tento politický subjekt, však v parlamentních volbách 

2013 získal pouhých 1,51 %
48

 a nedostal se do Poslanecké sněmovny PČR. Přímé 

podpory se tedy Zemanovi nedostane
49

. Politici z ostatních stran se k Zemanovým 

návrhům staví spíše odmítavě. Primární důvod tohoto postoje vidím především 

v obavách stran z potenciální možnosti oslabení vlivu na personální obsazení 

Poslanecké sněmovny PČR.  Další aspekt volební reformy, a to panašování také mezi 

poslanci nevzbuzuje příliš důvěry, a to především proto, že jeho zavedením by se snížila 

„jistota“, že do sněmovny budou zvoleni ze stranické listiny.  

Co se týká počtu volebních obvodů, je těžké předvídat, jak by se k jejich 

realizaci postavil Ústavní soud. Pro zavedení většinového systému jsou např. někteří 

poslanci, např. za ODS a ANO 2011. V těchto stranách by se tedy mohl objevit 

potenciální možný zdroj podpory pro návrh. Dá se však předpokládat, že by se 

nejednalo o podporu návrhu z dílny Miloše Zemana, ale spíše koncepce, na které by se 

podílela jedna z navrhujících stran. Kompromisní návrh by měl být výsledkem jednání a 

podpory tolika poslanců a senátorů, aby byl změněn čl. 18 Ústavy a tím se tak předešlo 

možným stížnostem. Nalézt tento kompromis bude velice složité, neboť se politici často 

liší v preferované metodě, na jejímž základě jsou stranám přidělovány mandáty.  

Návrh Miloše Zemana, tak jak jej dosud publikoval, zřejmě nenajde podporu 

dostatečné většiny potřebné pro jeho prosazení. Tím, že se SPOZ nedostala do 

Poslanecké sněmovny, zanikla možnost, že by se Zemanův návrh reformy stal 

diskutovanějším tématem v oblasti legislativy. Politická situace z léta 2013, předčasné 

volby a proces vytvoření nové vlády, to jsou zřejmě nové podněty, jimiž se hlava státu 

zabývala, neboť od zveřejnění návrhu reformy v březnu 2013 diskuze o něm utichla.   

 

                                                   
48 Volby.cz, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10 - 26. 10. 
2013 (http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ, 16. 2. 2014). 
49

Na březnovém sjezdu strany bylo rozhodnuto, že z názvu strany bude odstraněn odkaz na Miloše 
Zemana. Ten zůstává i nadále čestným předsedou, avšak vedení strany se rozhodlo pro větší emancipaci 
a osamostatnění se od hlavy státu a zakladatele.  
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2.2. Návrh ODS 

2.2.1. Koalice ODS, KDU-ČSL a SZ 

Další návrh, který měl za cíl zajištění akceschopné a stabilní vlády, vyšel 

z iniciativy Občanské demokratické strany. Jedná se o návrh zveřejněný v roce 2007. 

Příčinou požadavku byla existence menšinových vlád, popřípadě křehké vládní většiny, 

které produkovaly dosavadní volby. Vláda vzniklá na základě výsledku voleb 2006 byla 

tvořena třemi koaličními partnery: Občanskou demokratickou stranou, Křesťansko-

demokratickou stranou a Stranou zelených
50

, a v Poslanecké sněmovně ČR disponovala 

společně s „přeběhlíky“ Mělčákem a Pohankou 102 mandáty
51

. 

Absence jasné většiny v dolní komoře Parlamentu ČR vedla členy koalice 

k předložení návrhu volební reformy, která by podobným situacím měla předcházet. 

Závazek o společném postupu v prosazování reformy byl stvrzen koaliční smlouvou 

slovy „upravíme volební systém tak, aby garantoval vyšší míru proporcionality 

(Hagenbach-Bischoff) a garantoval vítězi voleb tzv. volební prémii v rámci 

přerozdělování mandátů v druhém skrutiniu, o jejíž podobě bude vedena diskuze“
52

. 

Prosazení reformy volebního zákona bylo limitováno faktem, že na návrhu se podílely 

pouze vládní strany a také fakt, že bez kvalifikované většiny nelze změnit Ústavu. 

Očekávání od volební reformy byla napříč koalicí různá. ODS jako jedna 

z nejsilnějších stran stranického systému očekávala od vítězné prémie především 

posílení své pozice v případě volebního vítězství a zajištění parlamentní většiny. Strana 

zelených (SZ) návrh prosazovala zejména kvůli porušení zásady proporcionality 

(Dvořáková). Zatímco získala 6,29 % hlasů
53

, ve sněmovně obdržela pouhá 3 % 

křesel
54

. Nejasný motiv je však pozorovatelný ze strany KDU-ČSL. 

2.2.2. Popis návrhu 

Na základě požadavku změny volebního zákona zmíněném v koaliční smlouvě 

Ministerstvo spravedlnosti v roce 2008 předložilo celkem 9 návrhů reformy volebního 

systému. Společným pro tyto návrhy byl fakt, že jsou kombinovány zásady poměrného 

                                                   
50

 Vláda České republiky. Přehled členů vlád (http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/prehled-ministru-24440/, 18. 1. 2014). 
51 Tamtéž. 
52  Lidovky.cz. Text koaliční smlouvy mezi ODS, KDU-ČSL a SZ 
(http://www.lidovky.cz/redakce.aspx?c=A061228_160413_ln_redakce_hrn, 18. 1. 2014). 
53 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. 6. 2006-3. 6. 2006. 
Celkové výsledky hlasování (http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ, 18. 1. 2014). 
54

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. 6. 2006-3. 6. 2006. 
Přehled zisků mandátů v % (http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps53?xjazyk=CZ&xv=2, 18. 1. 2014). 
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zastoupení a současně dochází ke zvýhodňování velkých stran (Dvořáková). Přípravou 

volební reformy pověřil premiér Topolánek ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. 

Zadání do značné míry vyplývalo z textu koaliční smlouvy ODS, KDU-ČSL a SZ (viz 

výše). Jak ale Tomáš Lebeda poukazuje, přítomnost názvu preferované volební 

formule
55

 v textu koaliční smlouvy byla nanejvýš nešťastná (Lebeda, 2010: 159-160). 

V zadání pro členy expertního týmu se dle názoru Tomáše Lebedy požadavek na 

konkrétní formuli neobjevil. Klíčové byly dva požadavky: 1) vyšší míra proporcionality 

a zejména zajištění dostatečné reprezentace malým parlamentním stranám (KDU-ČSL a 

SZ) a 2) volební prémie pro vítěznou stranu, která by jí měla usnadnit sestavování 

většinových vlád. Celkem bylo vypracováno 6 na sobě nezávislých návrhů možných 

úprav volebních systémů, které se později rozrostly na 11 různých alternativ (Lebeda, 

2010: 160). 

V srpnu 2008 vláda vybrala 3 varianty, které měly být dále rozpracovány, 

analyzovány a převedeny do paragrafované podoby56. Jednalo se o varianty, jež byly 

pracovně označovány jako „skotská, nizozemská a řecká“
57

. Na počátku února se vláda 

definitivně rozhodla pro jednu z navrhovaných možností, kterou schválila a odeslala 

k projednání do Poslanecké sněmovny ČR
58

. Tato koaliční vládou přijatá alternativa 

vešla ve známost jako tzv. řecká varianta. 

Autory vládního návrhu byli Ladislav Mrklas a Petr Sokol. Tzv. „řecká varianta“ 

byla listinným poměrným systémem, který využíval tří úrovní volebních obvodů. 

Základní úroveň volebních obvodů mělo tvořit 14 stávajících volebních krajů shodných 

s vyššími územně samosprávnými celky (VÚSC), tedy regiony označované jako NUTS 

3. Druhou úroveň volebních obvodů představovalo osm regionů NUTS 2, které návrh 

reformy označoval jako „sdružené kraje“. Třetí úroveň představovala celé území ČR, 

tedy NUTS 1 (Lebeda, 2010: 161). 

                                                   
55

 Hagenbach-Bischoffova kvóta byla volební formulí, kterou využíval volební systém platný 
v devadesátých letech, jehož účinky byly dosti poměrné (Lebeda, 2010: 160). Tato kvóta představuje 
číslo, které získáme podílem odevzdaných platných hlasů pro všechny strany, které celostátně překročily 
5% volební práh, v daném obvodu počtem mandátů, které se v obvodu rozdělují, navýšeném o 1 
(Dvořáková). 
56 Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2008 č. 1072. 
57

 Ve skutečnosti však s volebními systémy zemí, podle kterých se jednotlivé alternativy nazývaly, měly 
často jen velmi málo společného (Lebeda, 2010: 160). 
58 Usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2009 č. 165. 
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V prvním skrutiniu probíhalo rozdělování mandátů mezi strany na úrovni 

sdružených krajů na základě použití Hagenbach-Bischoffovy kvóty
59

. Politické strany 

sestavují a předkládají kandidátní listiny na úrovni krajů
60

. Procesu rozdělování 

mandátu se jako doposud měla zúčastnit všechna politická uskupení, která celostátně 

překročila 5% hranici. V případě koalice dvou či více stran a uskupení se tato volební 

klauzule zvyšuje na 10, 15 a 20 % (Lebeda, 2010: 162). 

Co se týká přidělení mandátů jednotlivým kandidátním listinám, platí pravidlo, 

že v prvním skrutiniu jsou mandáty přidělovány v rámci NUTS 2 na základě 

Hagenbach-Bischoffovy formule. V případě, že některý sdružený kraj zahrnuje více 

krajů volebních (př. sdružený kraj Severovýchod tvoří kraje Liberecký, 

Královéhradecký a Pardubický), jsou mandáty mezi krajské kandidátní listiny 

jednotlivých stran (uskupení) rozděleny podle D´Hondtova dělitele (Dvořáková).  

Při přepočtu hlasů na mandáty pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty nedojde 

k přerozdělení všech mandátů a vznikají tedy mandáty zbylé. Tyto zbylé mandáty 

(prémie pro vítěze) měla získat strana, která celostátně získala největší množství hlasů. 

Pro přidělení mandátu konkrétní osobě měla být vytvořena speciální kandidátní listina o 

20 jménech. Jinak řečeno se jednalo o mechanismus, kterým jsou mandáty přidělovány 

na základě většinového systému, také princip „winner takes all“, v tomto případě 

aplikovaném do vícemandátového volebního obvodu (Lebeda, 2010: 163). 

A právě tento bonus pro vítěze vzbudil diskuzi nad tím, zdali se stále ještě jedná 

o volební systém poměrného zastoupení, či typ systému smíšeného (Lebeda, 2010: 163-

164) Odpověď na tuto otázku ohledně možnosti prosazení návrhu je klíčovou, neboť i 

kdyby návrh prošel schvalovacím procesem, byl by napadnutelný a ústavní soud by jej 

mohl zrušit kvůli porušení principu poměrného zastoupení, který je zakotven v Ústavě 

ČR.  

2.2.3. Analýza návrhu 

Návrh v podobě, v jaké byl předložen, vybízí především k otázce, zdali vyhovuje 

zásadám poměrného zastoupení. Jak jsem již naznačila, splnění této podmínky je nutné, 

neboť v opačném případě by byl napadnutelný ústavním soudem a mohlo by dojít 

k jeho zrušení. Otázkou ale je, jak k návrhu přistupovat, lépe řečeno, jak si určit kritéria, 

                                                   
59 Jedná se o metodu, která obvykle produkuje velmi proporční volební výsledek. Děje se tak pouze za 
předpokladu, že je spojena s tradičně související metodou největších zbytků, nebo že je spojena s dalším 
skrutiniem, které má za cíl dosažení vysoké proporcionality (Lebeda, 2010: 162). 
60

 Tato praxe byla v návrhu změny volebního zákona zachována, přestože k rozdělení mandátů mezi 
strany by mělo docházet na úrovni sdružených krajů (Dvořáková). 
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na základě kterých bychom ho mohli zařadit do většinových, poměrných či smíšených 

volebních systémů. 

Definice poměrného systému, nebo naopak většinového, není tak jednoznačná, 

jak by se na první pohled mohlo zdát. Neexistuje univerzální definice a každý z autorů 

používá své vlastní definiční kritéria rozdělení volebních systémů. Obecně však lze říci, 

že v drtivé většině případů
61

 je rozhodujícím kritériem mechanismus rozdělování 

mandátů (Lebeda, 2010: 164). Mezinárodní encyklopedie voleb definuje kategorii 

proporčních systémů následovně: „Systémy poměrného zastoupení jsou takové, ve 

kterých jsou mandáty politickým stranám rozdělovány v poměru k hlasům, které získaly 

ve volbách“ (Rose, 2000: 227). Giovanni Sartori rozdíl mezi většinovým a poměrný 

systémem popsal větou: „kritériem je to, zda se hlasy na mandáty přepočítávají 

v poměru (=poměrný systém) nebo nikoli (=většinový systém)“ (Sartori, 2011: 15). 

Pokud na každý volební obvod připadá pouze jediný mandát, pak lze s jistotou 

říci, že jde o většinový systém. Vícemandátové obvody však obdobným způsobem 

poměrnou volbu neimplikují (Lebeda, 2010: 165). Existuje totiž způsob volby, která 

kombinuje vícemandátové obvody a většinový volební systém. Příkladem této 

kombinace je tzv. blokové hlasování
62

. Jeho princip je založen na tom, že volič 

disponuje jedním hlasem, kterým nevolí kandidáta, nýbrž kandidátní listinu (Chytilek, 

Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 163). A právě tento systém má v souvislosti se 

zkoumanou volební reformou mnoho společného. 

Nejčastější výtky, které jsou směřovány k navrhované reformě volebního 

systému, se týkají jeho zařazení mezi smíšené systémy. Mezinárodní encyklopedie 

voleb definuje smíšený volební systém jako takový „jehož mechanismus obsahuje 

kombinaci různých volebních formulí (relativně většinové a poměrné nebo absolutně 

většinové a poměrné) pro volby do jediného voleného orgánu“ (Rose, 2000: 165). 

Setkáváme se zde opět s problematikou nejasné definice jak většinových, tak 

poměrných volebních systémů. Pro další analýzu budu vycházet z předpokladu, že tyto 

dva volební systémy se liší ve volebním mechanismu, nikoliv v účincích a dopadech na 

složení voleného orgánu (Lebeda, 2010: 166). 

Jako další se zde nabízí otázka, v jakém poměru musí být většinová a poměrná 

část volby. Louis Massicotte a André Blais, jedni z nejvýznamnějších odborníků na 

                                                   
61 Nejvýznamnějšími teoretiky volebních systémů jsou Rae, Lijphart, Taagepera se Shugartem a Farell 
(Lebeda, 2010: 164). 
62

 V současné době se blokové hlasování jako volební systém používá při volbě do dolních komor 
v Džibutsku a Singapuru (Chytilek, Šedo, Lebeda,  Čaloud; 2009: 163). 
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smíšené volební systémy, určili hranici, tedy minimálně 5% podíl každé složky na 

celkovém počtu mandátů (Massicotte, Blais; 1999: 345). Pokud bude tato hranice 

překročena, volební systém lze označit za smíšený. Jak ale Tomáš Lebeda upozorňuje, 

tato 5% hranice je arbitrárně stanovená a Massicotte ani Blais pro ni nemají žádnou 

teoretickou ani jinou oporu. Někteří autoři tuto hranici neakceptují a jako smíšené 

volební systémy označují i takové, kde menšinový podíl většinové či poměrné složky 

klesá pod výše určenou hranici (Lebeda, 2010: 169). 

Abychom mohli označit navrhovaný volební systém předložený Poslanecké 

sněmovně ČR v roce 2009 jako smíšený, je nutné znát podíl mandátů rozdělených na 

základě většinové volby. Tento podíl se však s jednotlivými volbami mění. Na základě 

výpočtů lze určit, kolik mandátů by se mohlo přerozdělovat ve většinové volbě: 1) 

můžeme stanovit podmínky a na jejich základě teoretický interval, ve kterém se bude 

počet prémiových mandátů pohybovat
63

, nebo 2) můžeme vytvořit model a vypočítat, 

kolik by takových mandátů bylo, pokud by byl navrhovaný systém použit v předešlých 

volbách do PS PČR
64

 (Lebeda, 2010: 170). 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na počet přerozdělovaných 

mandátů, je počet politických stran, které překročily 5% volební klauzuli. S rostoucím 

počtem, a tedy s rostoucí fragmentací stranického systému, se volební prémie pro vítěze 

zvyšuje. Pokud bychom se tedy řídili definicí Massicotta a Blaise a jejich hranicí 5% 

podílů, docházíme k závěru, že při dvou stech poslancích ve sněmovně by musel být 

počet většinově obsazovaných mandátů nižší než 10 (Lebeda, 2010: 170-171). Aby se 

tedy stále ještě jednalo o poměrný systém, většinová prémie by nemohla přesahovat 

počet 9 mandátů. 

Součástí důvodové zprávy předkládaného návrhu volební reformy byl rovněž 

výpočet Českého statistického úřadu. Ten vypočítal výši prémie pro vítěze, a to na 

základě již zmíněných postupů. Optikou modelových výpočtů předchozích voleb byla 

podmínka, že počet prémiových mandátů nepřesáhne hranici devíti, splněna pouze 

                                                   
63 Při použití Hagenbach-Bischoffovy formule platí, že počet mandátů, který zůstane nerozdělen, může 
dosahovat maximálně hodnoty, jež je o dvě nižší, než je počet stran, které se ve volebním obvodě 
ucházejí o mandát (Lebeda, 2010: 170). 
64

 Tato metoda spočívá v přepočítávání předchozích výsledků voleb tak, jako by se konaly na základě 
navrhovaného volebního systému (Lebeda, 2010: 171). 
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dvakrát
65

. Teoretické výpočty naznačují, že tato podmínka může být bezpečně splněna
66

 

pouze v případě pouhých 3 parlamentních stran (Lebeda, 2010: 72). 

Na základě analýzy návrhu volební reformy a otázky, zdali splňuje parametry 

poměrného volebního systému, tak docházím k závěru, že se tak děje, ale pouze 

v omezených případech (když je počet parlamentních stran rovný či menší třem). 

V ostatních situacích roste předpoklad, že volební systém bude označen jako smíšený, 

čímž bude v přímém rozporu s 18. článkem Ústavy ČR. V posledních třech volbách 

(2006, 2010 a 2013) se do PS PČR dostalo pět, pět, a dokonce sedm stran. Při takovém 

počtu by prémiový bonus přesáhl počet 9 mandátů, tudíž by se jednalo o smíšený 

volební systém. Jak ale Tomáš Lebeda poukazuje, kategorizace systému pohledem 

politologie však ještě nemusí determinovat jeho osud při případném posuzování souladu 

s ústavně požadovanou zásadou poměrného zastoupení před Ústavním soudem ČR, 

který by návrh mohl shledat jako ústavně konformní (Lebeda, 2010: 173). 

Účinky návrhu volební reformy lze analyzovat rovněž skrze výsledky voleb do 

PS PČR 2006. Ty použijeme pro převedení hlasů na mandáty, avšak podle navrhované 

„řecké varianty“ (viz tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1 

 podíl 

hlasů 

skutečně získané 

mandáty 

mandáty podle 

„řecké“ varianty 

změna 

 v % absolutně v % absolutně v % absolutně v proc. 

bodech 

ODS 35,38 81 40,5 85 42,5 +4 +2 

ČSSD 32,32 74 37,0 67 33,5 -7 -3,5 

KSČM 12,81 26 13,0 25 12,5 -1 -0,5 

KDU-ČSL 7,22 13 6,5 12 6,0 -1 -0,5 

SZ 6,29 6 3,0 11 5,5 +5 +2,5 

zdroj: http://www.sanep.cz/repository/images/sanep_zmena_volebniho_systemu.pdf, 29. 1. 

2014. 

                                                   
65 Jednalo se o volby 1998 (9 mandátů) a 2002 (8 mandátů). Nejvíce prémiových mandátů by bylo 
uděleno v roce 1996 (16 mandátů). Vysoký počet většinových mandátů je zapříčiněn vysokým počtem 
parlamentních stran (Lebeda, 2010: 172). 
66

 Za situace čtyř stran ve Sněmovně by byly šance na její splnění mírně nadpoloviční a při vyšším počtu 
stran než čtyři by bylo mnohem pravděpodobnější, že prémiových mandátů bude více než hraničních 
devět (Lebeda, 2010: 172). 
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Z tabulky je zřejmé, jaké účinky by navrhovaná volební reforma měla. Díky 

„řecké variantě“ by posílila ODS a SZ. U ODS se tak děje díky prémii pro vítěze a u SZ 

zejména díky tomu, že na základě platného volebního zákona byla silně 

podreprezentována (Dvořáková). Mandáty, o které si polepšily tyto dvě strany, byly na 

úkor stran ostatních. Nejvíce ztratila druhá nejsilnější parlamentní strana ČSSD. 

Absolutně i relativně největší ztráta u ČSSD spíše než tendenci k znevýhodnění druhé 

nejsilnější strany odráží již zmiňované mírné zvýhodnění dvou nejsilnějších stran 

v používaném volebním systému (Dvořáková). 

Na výsledcích voleb z roku 2006 a jejich využití pro přepočet na mandáty 

pomocí „řecké varianty“ lze určit proporcionalitu, lépe řečeno index reprezentace každé 

ze stran (viz tabulka č. 2). Hodnota indexu = 1 znamená, že procento mandátů je shodné 

s procentem hlasů. Hodnoty větší než 1 naznačují nadreprezentaci strany, hodnoty 

menší než 1 naopak podreprezentaci. 

Tabulka č. 2 

 Podle platné právní 

úpravy 

„řecká varianta“ návrhu změn 

ODS 1,14 1,20 

ČSSD 1,14 1,04 

KSČM 1,01 0,98 

KDU-

ČSL 

0,90 0,83 

SZ 0,48 0,87 

rozptyl 0,05958 0,01730 

zdroj: http://www.sanep.cz/repository/images/sanep_zmena_volebniho_systemu.pdf, 29. 1. 

2014. 

Z tabulky je jasně vidět, jak výrazně by se navrhovaný volební systém projevil 

na výsledcích SZ, jejíž index reprezentace by se výrazně přiblížil hodnotě 1. Zároveň je 

patrné, jak současný volební systém mírně zvýhodňuje velké strany (Dvořáková). 

Výraznější nadreprezentace u ODS je způsobena uplatněním většinové prémie. Když se 

ale podíváme na hodnoty indexů reprezentace ostatních stran, dojdeme k závěru, že 

v případě „řecké varianty“ jsou nižší (s výjimkou SZ), než je tomu podle platné právní 

úpravy. S ohledem na hodnoty rozptylu lze „řeckou variantu“ z pohledu proporčnosti 

označit za vyrovnanější. Toto tvrzení je však třeba brát s rezervou, neboť na základě 

jedněch voleb nelze generalizovat výsledky pro volby budoucí. Jak již poznamenal 

Tomáš Lebeda, důležitou proměnou je počet stran, které se dostanou do parlamentu. 

Čím více by jich v případě platnosti řecké varianty bylo, tím vyšší bude hodnota indexu 

reprezentace u strany vítězné a nižší u zbývajících stran.  



  

41 
 

Na závěr své analýzy bych ještě upozornila na zajímavý aspekt návrhu reformy 

volebního systému. Tím je paralelní existence dvou typů kandidátních listin, krajské a 

celostátní. Fakt, že jeden sdružený kraj mohl zahrnovat více než jeden volební obvod, 

vedl k situaci, kdy proti sobě stály dvě kandidátky jedné strany. A právě vnitrostranické 

diskuze o tom, jaká jména by se na konkrétních listinách mohla objevit, by se mohla stát 

ohniskem stranických třenic, konfliktů a zárodků rozpadu strany (Dvořáková). Jak ale 

Vladimíra Dvořáková zmiňuje, návrh volebního zákona nespecifikuje, jakým způsobem 

by se ony prémiové kandidátní listiny měly tvořit, tudíž lze těžko předvídat, jaký by 

reforma měla dopad na regionální rozložení sil (Dvořáková). 

Návrh volební reformy byl po pádu Miroslava Topolánka ve sněmovně zamítnut 

již v prvním čtení. Nedostalo se tak ani na vládou vyžádaný a dodatečně připravený 

komplexní pozměňovací návrh, který měl navrhovaný systém zásadním způsobem 

modifikovat. Princip tohoto pozměňovacího návrhu spočíval v úpravě volební prémie, 

která by celý systém učinila akceptovatelným jako systém poměrného zastoupení. 

Systém měl být zjednodušen a tři úrovně volebních obvodů měly být redukovány pouze 

na dvě (Lebeda, 2010: 173). 

I přesto, že návrh nebyl podpořen, lze jej považovat za zajímavý podnět další 

diskuze o změně volebního systému. Za předpokladu, že by byl změněn článek 18 

Ústavy ČR, který by připouštěl jiný než poměrný volební systém, dá se návrh považovat 

jako vhodné řešení požadavku kombinace relativně proporčních výsledků a 

akceschopné vlády. Tento předpoklad by však bylo nutné doplnit o empirický výzkum, 

který by účinky volebního systému „řecké varianty“ potvrdil, nebo naopak vyvrátil. 

2.3. Návrh TOP 09 

2.3.1. O navrhovatelích 

  TOP 09 se profiluje jako česká konzervativní strana, jejíž ideový program 

vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury
67

. K její registraci na 

Ministerstvu vnitra ČR došlo 26. 11. 2009. Zkratka TOP je odvozena od motta strany 

„Tradice, Odpovědnost a Prosperita“ a čísla 09 značí rok, kdy strana vznikla. V čele 

strany je předseda Karel Schwarzenberg a funkci prvního místopředsedy zastává 

Miroslav Kalousek. Cílem TOP 09 je se co nejefektivněji postarat o peníze svěřené 

státem a prosazovat co nejtransparentnější postupy. Reformy, které TOP 09 prosazuje, 
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 Oficiální stránky TOP 09, Hodnotové desatero TOP 09 (http://www.top09.cz/proc-nas-
volit/hodnotove-desatero/, 17. 2. 2014). 
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musí vést ke snížení výdajů státu, k férovému daňovému systému, k posílení práv 

pacientů a změně zdravotnického systému, k posílení role samospráv, k efektivní péči 

o sociálně potřebné a k posílení statusu České republiky v zahraničí
68

. 

  Strana TOP 09 úzce spolupracuje se Starosty a nezávislými (STAN). Počátek 

této spolupráce se datuje do července 2009, kdy byla podepsána smlouva o dlouhodobé 

spolupráci. Dnes TOP 09 a STAN spolupracují na parlamentní úrovni ve společném 

poslaneckém a senátorském klubu, a také v krajských a obecních zastupitelstvech. 

Společně také nominovaly a podporovaly kandidáta na prezidenta ČR
69

. V letech 2010-

2013 byla TOP 09 a Starostové součástí vládní koalice s ODS a Věcmi veřejnými 

(později LIDEM). Existence vlády skončila na začátku léta 2013 po odhalení 

korupčního jednání a skandálu týkajícího se ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády 

České republiky.  

  Do diskuzí o potenciální změně politického systému se se svým návrhem 

zařadila TOP 09, jejíž kandidát na post prezidenta Karel Schwarzenberg byl ve druhém 

kole protikandidátem současné hlavy státu Miloše Zemana. Cílem TOP 09 není dílčí 

změna např. volebního systému či rozšíření prvků přímé demokracie, ale spíše změna, 

která by lépe specifikovala kompetence ústavních činitelů. Požadavky poslanců za TOP 

09 a STAN tak směřují k přesnému vymezení kompetencí hlavy státu. Podnětem k této 

zákonodárné iniciativě se stalo zavedení přímé volby prezidenta bez jakéhokoliv dalšího 

vymezení, či zpřesnění jeho pravomocí a vlastní výklad Ústavy ČR současnou hlavou 

státu Milošem Zemanem. 

  Požadavek na změnu zesílil v souvislosti s vládní krizí z léta 2013. Po té, co 

premiér Petr Nečas 10. 7. 2013
70

 předal prezidentu republiky demisi, začaly diskuze o 

podobě nového vládního kabinetu. A právě zde nastal střet zájmů prezidenta Miloše 

Zemana a představitelů parlamentních stran, zejména členů vládní koalice (ODS, TOP 

09 a VV). Ti chtěli pokračovat ve společné vládě, kterou by namísto Nečase vedl jiný 

politik z ODS, zatímco Miloš Zeman nevylučoval možnost vzniku tzv. úřednického 

kabinetu nebo pověření zástupce z opoziční ČSSD. Poslední ze zmíněných variant 

předseda ČSSD odmítl s požadavkem na rozpuštění sněmovny a vyhlášení předčasných 

voleb (Válková, Jiřička; 2013). 
                                                   

68 Oficiální stránky TOP 09, Reformy a my (http://www.top09.cz/proc-nas-volit/reformy/,).  
69 Starostové a nezávislí, Spolupráce s TOP 09 (http://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/spoluprace-s-
top09/, 17. 2. 2014). 
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 Vláda České republiky, Vláda Petra Nečase (http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/petr-necas/prehled-byvalych-clenu-vlady-petra-necase-96390/, 17. 
2. 2014). 
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  Vyvrcholení kompetenčních sporů nastalo v okamžiku, kdy prezident Zeman 

jmenoval úřednický kabinet Jiřího Rusnoka, přičemž bylo od začátku téměř jasné, že 

nově jmenovaná vláda neuspěje při udělování důvěry Poslaneckou sněmovnou PČR. 

Navíc jmenování Rusnoka premiérem bylo proti vůli koaličních partnerů, kteří v té době 

deklarovali parlamentní většinu 101 hlasů. Nejistota ohledně jmenování premiéra 

panovala i po předčasných volbách z října 2013. Ani po nich totiž nebylo jisté, že se 

premiérem stane Bohuslav Sobotka, předseda vítězné ČSSD. Trvalo téměř měsíc od 

voleb, než byl Sobotka pověřen sestavením vlády a dlouhé 3 měsíce, než byla jeho 

vláda jmenována. A právě tomuto přehlížení ústavních zvyklostí a protahování termínů 

by měla předcházet změna Ústavy.  

  Podle předsedy TOP 09 je Ústava ČR v některých bodech nejednoznačná a dá 

se různě interpretovat. Takové jednání způsobuje zmatek v ústavních záležitostech, 

čímž podkopává důvěru v instituce státu. Z tohoto důvodu někteří představitelé TOP 09 

ve spolupráci se Starosty přistoupili k předložení návrhu a diskuzi o něm. Cílem je 

zabránit zbytečnému chaosu a nejasnostem v našem právním řádu (Schwarzenberg cit. 

dle Kopecký, 2013b). "Naším záměrem je, aby ústavní změna platila co nejdříve, to 

znamená, že by se týkala i tohoto funkčního období prezidenta" (Polčák cit. dle 

Kopecký, 2013b). A právě Stanislav Polčák je autorem navrhované ústavní reformy.  

  Stanislav Polčák se narodil 21. 2. 1980 a vystudoval Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí jako pedagog a poslanec TOP 09 a 

Starostové
71

. V Poslanecké sněmovně PČR je členem Mandátového a imunitního 

výboru a Ústavně právního výboru
72

. Polčák se svým návrhem usiluje spíše než o 

komplexní revizi jen o dílčí změny. Inspiraci čerpá především u sousedního Německa a 

podporu pro návrh shání napříč stranickým spektrem.  

2.3.2. Podoba návrhu 

Návrh na změnu Ústavy ČR byl zveřejněn v březnu 2013 a jejím cílem je 

zpřesnit pravomoci mezi jednotlivými ústavními orgány. Současně je třeba vyjasnit 

postavení prezidenta republiky tam, kde ústava jakýmsi mlčením předpokládá 

koordinaci všech ústavních činitelů. Tento požadavek souvisí se zavedením přímé volby 

prezidenta, se kterou se změnilo jeho postavení, jeho legitimita (Polčák, 9. 12. 2013). 

                                                   
71 Oficiální stránky TOP 09. JUDr. Stanislav Polčák (http://www.top09.cz/osobnosti/judr-stanislav-polcak-
2476.html, 17. 2. 2014). 
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 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, JUDr. Stanislav Polčák 
(http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5956, 17. 2. 2014). 
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Návrh byl vypracován ve dvou variantách – první vychází z upravené německé ústavy, 

druhá je přepracovaný polský model. Do návrhu je rovněž zapracována zásada, podle 

které „stará“ vláda vládne až do důvěry vlády nové
73

. 

Podle autora návrhu je nejpalčivějším problémem současnosti absence lhůt, 

kterými se má prezident řídit. I přes zavedení přímé volby zůstává Česká republika 

parlamentní demokracií s klíčovou rolí politických stran a role prezidenta by měla 

odpovídat roli jakéhosi mediátora a ústavní pojistky. Podle Stanislava Polčáka Miloš 

Zeman svým jednáním překračuje své pravomoci a nerespektuje vůli voličů, kteří určují 

politickou reprezentaci a tím i legitimitu vlády (Polčák, Stanislav; 9. 12. 2013). Návrh 

tedy předpokládá stanovení lhůt, během kterých musí prezident či Sněmovna konat 

určitá rozhodnutí, a dále omezení prezidentských pravomocí v souvislosti se 

jmenováním členů České národní banky či udělování milostí (Pokorný, Syrovátka; 

2013b). 

První změna, která by nastala s realizací návrhu, se týká procedury pověřování 

premiéra. Podle stávajících pravidel má prezident dva pokusy na jmenování 

ministerského předsedy. Tento počet by měl být zachován, avšak v jiném pořadí jeho 

využití, než je tomu dosud. První pokus prezidenta by měl následovat ve lhůtě 15 dnů 

od přijetí demise, nebo od odvolání předcházející vlády
74

. Druhý pokus by byl svěřen 

rozhodnutí většiny v Poslanecké sněmovně PČR, která by tak měla učinit do 30 dnů (od 

vyslovení nedůvěry předchozí navrhované vládě)
75

. V případě, že se v této lhůtě 

neshodne dostatečná většina, jmenuje vládu dle svého uvážení prezident. Nově vzniklá 

vláda předstupuje před poslaneckou sněmovnu do 15 dnů po svém jmenování se žádostí 

o udělení důvěry. Pokud vláda, již podruhé jmenována prezidentem republiky (tedy 3. 

pokus), nezíská důvěru, získává prezident oprávnění Poslaneckou sněmovnu rozpustit. 

V souvislosti s premiérem Polčák zmiňuje i proces jeho odvolání a upozorňuje na fakt, 

že v Ústavě chybí část, která by definovala, jestli odstoupením předsedy vlády padá celý 

kabinet (Polčák cit. dle Barochová, 2013).  

Co se týká jmenování ministrů, tak zde je podle návrhu prezidentovi ukládána 

povinnost jmenovat premiérem navrženého kandidáta, a to bez váhání. Stanislav Polčák 

prosazuje lhůtu 5 dnů (od podání návrhu), které má prezident na jmenování popř. 
                                                   

73 Sněmovní tisk 630, novela Ústavního zákona – Ústava České republiky, 14. 3. 2012. 
74  Cílem této podoby návrhu je zamezit prezidentovi v možnosti spekulovat a jednat vypočítavě 
s jistotou, že má ještě druhý pokus. Tento druhý pokus mu však bude ponechán, ale až po té, co selže 
dolní komora Parlamentu ČR (Polčák, 9. 12. 2013). 
75

 Návrh připouští možné diskuze ohledně délky této lhůty, podle slov Polčáka by ale její délka neměla 
být kratší než 30 dnů (Pokorný, Syrovátka; 2013b).   
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odvolání. Tento požadavek je preventivním opatřením před možnými obstrukcemi ze 

strany prezidenta
76

. Pokud i přesto prezident neučiní rozhodnutí v dané lhůtě, odkazuje 

Polčák na ústavní soud, který by měl rozhodnout o nečinnosti ústavně povolaného 

orgánu (Polčák, Stanislav; 9. 12. 2013). 

Návrh zákona bude usilovat i o změnu podmínek nutných k prezidentské 

kandidatuře, konkrétně o změnu počtu podpisů nutných k nominaci na úřad. Místo 50 

tisíc by postačilo 8 tisíc, za to ale úředně ověřených
77

. Taková změna je reakcí na 

vyřazení 3 kandidátů během prezidentských voleb 2013. Inspirací pro tento bod návrhu 

je Rakousko (Pokorný, Syrovátka; 2013b). 

Novinkou v systému by měla být možnost odvolat prezidenta z jeho funkce. 

Stanislav Polčák argumentuje, že současný prezident disponuje rozsáhlou imunitou a lze 

ho soudit pouze za vlastizradu a žalovat za hrubé porušení ústavy (Kopecký, 2013b). 

Podle návrhu by bylo možné odvolat prezidenta způsobem, jaký je v USA označován 

jako impeachment. Konkrétní podoba návrhu ještě není známa, jeho autor ale 

předpokládá, že by návrh na odvolání prezidenta podával Parlament ČR a současně by 

tento návrh přezkoumával Ústavní soud ČR (Pokorný, Syrovátka; 2013b).  

Jak již bylo avizováno, změny prezidentských kompetencí dle návrhu TOP 09, 

by se projevily i v jeho pravomoci jmenovat členy bankovní rady ČNB. Dosavadní 

ústavní řád prezidentu dovoluje jmenovat tyto členy podle vlastního uvážení. S návrhem 

by však bylo toto rozhodnutí podmíněno kontrasignací premiéra nebo jím pověřeného 

člena vlády či souhlasem Senátu PČR (Pokorný, Syrovátka; 2013b). Povinnost 

spolupodpisu premiéra by se měla rovněž týkat udělování milosti.  

2.3.3. Analýza návrhu 

Ve svých projevech autor návrhu Stanislav Polčák reaguje na možnou kritiku o 

účelovosti návrhu. Tuto možnost vyvrací a argumentuje slovy, že návrh změny vznikl 

v první polovině roku 2013, kdy ještě nikdo netušil o vládní krizi či předčasných 

volbách (Polčák, Stanislav; 9. 12. 2013). Jak v pořadu Události a komentáře na ČT24 

řekl, on sám byl pro přesné vymezení kompetencí prezidenta a zanesení těchto změn do 

ústavního pořádku již v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta. TOP 09 se 

však tehdy usnesla spíše pro ponechání stávajícího pořádku beze změn (Tamtéž). 
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Se zavedením přímé volby prezidenta je nezbytné změnit, či zpřesnit jeho 

pravomoci. Jak již bylo výše uvedeno, přímo zvolený prezident disponuje zcela 

odlišnou legitimitou než Parlamentem ČR zvolená hlava státu. V kombinaci se silnou a 

ambiciózní osobností, jakou Miloš Zeman bez pochyb je, pak může docházet k různým 

interpretacím Ústavy. Posílení pozice prezidenta by pak v konečném důsledku mohlo 

vést k přechodu na jiný politický režim, např. poloprezidentský. V současném 

parlamentním systému mají dominantní roli strany, a tak je samozřejmé, že toto své 

privilegium budou hájit. A právě v této snaze vidím příčiny návrhu. Vzhledem 

k dosavadnímu vývoji politického režimu pokládám takové jednání za zcela logické.  

Pro přijetí návrhu je nutný souhlas třípětinové většiny poslanců a třípětinové 

většiny senátorů. Pravděpodobným partnerem pro návrh by mohly být všechny vládní 

strany. Požadavek na vymezení pravomocí jednotlivých ústavních aktérů je totiž přímo 

obsažen v textu koaliční smlouvy. „Prosadíme novelizaci Ústavy ČR, která v návaznosti 

na zavedení přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních 

aktérů v zájmu uchování parlamentního charakteru české demokracie založené na 

svobodné soutěži politických stran.“
78

 Za předpokladu podpory vládní koalice se 111 

poslanci a zástupci za TOP 09 by pro návrh mohlo hlasovat až 137 poslanců, což by na 

prosazení novely v dolní komoře postačovalo.  

Podoba novely bude předmětem jednání všech parlamentních stran. Autor 

návrhu Stanislav Polčák je připraven o návrhu vyjednávat a už dopředu deklaroval, že 

např. délka lhůt, během kterých mají ústavní činitelé provádět rozhodnutí, je otázkou 

dohody. Klíčová je podle Polčáka metoda, pomocí které se bude přistupovat ke změně 

Ústavy ČR. On sám navrhuje dílčí úpravy, ke kterým se dojde na základě širokého 

konsenzu (Polčák, Stanislav; 9. 12. 2013). 

O tom, že existuje politická vůle požadující jasné vymezení pravomocí 

prezidenta, svědčí vznik nové pracovní skupiny v březnu 2014, jejíž složení zahrnuje 

vždy po dvou členech z každé parlamentní strany. I přesto, že stranické názory na 

podobu návrhu se různí, lze předpokládat, že společným jednáním bude dosaženo 

kompromisu. Do aktuální debaty o novele ústavního zákona budou zapojeni i zástupci 

Senátu
79

. 

                                                   
78  iDnes.cz, DOKUMENT: Text koaliční smlouvy, 13. 12. 2013 (http://zpravy.idnes.cz/text-koalicni-
smlouvy-06h-/domaci.aspx?c=A131213_100441_domaci_hv, 19. 2. 2014). 
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 ČT24, Poslanci už pracují na tom, jak změnit prezidentské pravomoci, 2. 3. 2014 
(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/264845-poslanci-uz-pracuji-na-tom-jak-zmenit-prezidentske-
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Návrh osobně podpořil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Ten slíbil podporu 

pro změnu u jmenování členů bankovní rady a pro ustavení lhůt pro jednotlivé pokusy 

při jmenování vlády (Pokorný, Syrovátka; 2013a). 10. dubna 2014 v rozhovoru pro 

ČTK Bohuslav Sobotka uvedl, že navrhne zavedení 30denní lhůty (počítaje od 

ustavující schůze Poslanecké sněmovny), během které prezident musí jmenovat nového 

předsedu vlády. Sobotka však počítá s tím, že prezidentovi i nadále budou ponechány 

dva první pokusy na jmenování premiéra. Jednoznačně se tak staví především za přesné 

vymezení lhůt u jednotlivých pokusů o jmenování. Koaliční partneři se k návrhu 

premiéra Sobotky zatím staví opatrněji. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nechce, 

aby změny byly účelové. Místo toho navrhuje zahájení debaty o celkové rekonstrukci 

českého ústavního pořádku (ČT24, ČTK; 2014).  

Zdrženlivě se k novele Ústavy ČR staví i KSČM a ODS. Například Jiří Pospíšil 

(k 21. 9. 2013 ještě poslanec za ODS – pozn. autora) se tehdy vyjádřil pro zpřesnění 

lhůt konání ústavních činitelů, ale odmítl označit prosazení novely jako volební téma 

programu (Pospíšil cit. dle Pokorný, Syrovátka; 2013a). Zcela proti přijetí novely je 

KSČM. Její poslanec a člen Ústavně-právního výboru Stanislav Grospič se opakovaně 

vyslovil, že politické síly by měly respektovat Ústavu ČR a ne ji účelově měnit 

v případě, že jim nevyhovuje její výklad (srov. Grospič, Stanislav; 15. 7. 2013; Grospič 

cit. dle Pokorný, Syrovátka; 2013a). Změnu ústavy by podpořili, ale pouze za 

předpokladu, že její návrh vznikne v pro tento účel speciálně zřízené parlamentní 

komisi pro ústavu. Spíše se však přiklání k zachování ústavy v nynější podobě a jednání 

Miloše Zemana nepokládají za protiústavní (Filip cit. dle Kolmaš, 2013). 

Největšími odpůrci změn Ústavy ČR v souvislosti s omezením prezidentských 

kompetencí je Úsvit přímé demokracie
80

. Tato strana je zastáncem přechodu 

k prezidentské formě vlády. Přímá volba prezidenta zvýšila jeho legitimitu, čemuž by 

měla odpovídat síla jeho pravomocí (Kolmaš, 2013). Moci zákonodárná a výkonná by 

měly být striktně odděleny a prezident by měl být hlavou výkonné moci a tím také 

vlády (viz návrh z dílny Úsvit přímé demokracie - kapitola č. 4.1.).  

Ani názory českých odborníků na ústavní právo nejsou jednotné.  Právník Jan 

Kysela přiznává, že chování prezidenta neodpovídá logice parlamentarismu a navíc jeho 

chování považuje za projev neúcty a osobní nenávisti vůči některým politikům (Kysela 

cit. dle Barochová, 2013). Kysela zároveň varoval, že pokud budou neshody mezi 

                                                   
80

 Bere se v potaz, že se jedná o parlamentní stranu. Dalším odpůrcem přijetí návrhu je SPOZ (Kolmaš, 
2013), což je vzhledem k její historii strany a vztahu se Zemanem logické. 
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Parlamentem ČR a prezidentem pokračovat, povede to k delegitimizaci demokracie a 

poptávce po silném vůdci (tamtéž). V neposlední řadě Kysela upozorňuje, že Německo, 

u kterého se Stanislav Polčák pro svůj návrh inspiroval, má nepřímo voleného 

prezidenta, který v tom případě disponuje jinou mírou legitimity než ten český přímo 

volený (ČTK, 2013). 

 Právník a politolog Marek Antoš zase zmiňuje akt jmenování premiéra a 

vyzdvihuje fakt, že možnost jmenovat premiérem kohokoliv, bez přihlédnutí na názor 

parlamentní většiny či předsedy Poslanecké sněmovny PČR, je v Evropě extravagantní 

záležitostí (Antoš cit. dle Barochová, 2013). Velkým zastáncem ústavní novely je 

politolog Jiří Pehe, který vyzdvihuje návrh na kontrasignované pravomoci prezidenta 

v článku 63 Ústavy ČR, u kterých za prezidenta odpovídá vláda. V těchto záležitostech 

by tedy měla mít vláda jednoznačně navrch (Pehe cit. dle Kolmaš, 2013). 

Na čem se ale právníci, a zvláště odborníci na ústavu shodují, je fakt, že 

dodržování ústavních zvyklostí nelze vynutit, protože v České republice nejsou 

pramenem práva. Zároveň ale také varuje před dílčími změnami ve vazbě na určité 

problémy nebo konkrétní situaci (Gerloch cit. dle Barochová, 2013).  

Prosazení návrhu považuje Polčák za klíčové pro chod našeho státu a setrvání 

v parlamentním politickém režimu a zároveň podotýká, že v případě jeho „smetení pod 

stůl“ by se nejednalo o pouhé selhání TOP 09, či jeho samotného, ale o selhání celé 

politické reprezentace (Polčák, Stanislav; 9. 12. 2013). Podle současného obsazení 

Poslanecké sněmovny a Senátu PČR se Polčák staví pro prosazení svého návrhu 

nejpozději do senátních voleb 2014 (Polčák, Stanislav; 9. 12. 2013). Do té doby totiž 

ČSSD disponuje ústavní většinou v horní komoře PČR, která je rovněž nutná pro 

prosazení ústavní novely.  

Závěrem nezbývá než podotknout, že novela Ústavy ČR vymezující pravomoci 

prezidenta a korigující jeho chování jakožto ústavního činitele je pro správný chod 

parlamentarismu v českých podmínkách nezbytnou. Jak Stanislav Polčák poznamenal, 

je nemyslitelné, aby vláda, která nezískala důvěru zástupců pověřených občany České 

republiky, vládla, přijímala zásadní rozhodnutí a prováděla personální změny u vysoce 

postavených státních úředníků (Polčák, Stanislav; 9. 12. 2013). 

Jelikož je Miloš Zeman svéráznou postavou a výrazným politikem, nelze 

předpokládat, že bude pasivním prezidentem, a jak TOP 09 říká tzv. kladečem věnců. 

Otázkou je, jak by výkon prezidentského úřadu vypadal v případě vítězství např. 

Zemanova protikandidáta z 2. kola prezidentské volby Karla Schwarzenberga a jestli by 
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i v jeho případě byly nutné ústavní novely korigující jeho rozhodnutí. Nesporný je fakt, 

že možnost výrazného ovlivňování politického dění Zemanovi umožnila vládní krize a 

následné seberozpuštění Poslanecké sněmovny PČR. Situace, která v polovině roku 

nastala, nebyla výsledkem Zemanova vměšování ani snahy o rozšíření sféry vlivu, ale 

krizí politických stran a jejich systému. Myslím tím přeběhlictví, fragmentaci 

parlamentu a s tím spojené často nesourodé či několikačlenné koalice. Takové 

predispozice vedou k oslabení dolní komory, což je pak samozřejmě nahrazeno 

posílením moci jiného ústavního činitele, kterým je v tomto případě prezident. 
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3. Návrhy menších politických subjektů angažujících se na 

politické scéně 

3.1. Návrh hnutí Úsvit za přímou demokracii 

3.1.1. O hnutí 

  Dne 19. 6. 2013 Ministerstvo vnitra ČR registrovalo nové politické hnutí 

s názvem Úsvit přímé demokracie. Jedná se o seskupení několika málo členů 

soustředěných kolem osoby Tomia Okamury. Samo sebe hnutí prezentuje jako spojení 

politiků napříč politickým spektrem a osobností ze společenského i kulturního života. 

Své voliče hnutí láká na snahu zavést v České republice prvky přímé demokracie a 

princip osobní zodpovědnosti. Programem hnutí je prosazení změny Ústavy s posílením 

přímé demokracie většinou v Parlamentu ČR s tím, že při podpoře vlády bude hnutí dále 

usilovat o prosazování svých principů.
81

 

3.1.2. Politická vize Pavla Kohouta 

  Inspirací pro program hnutí a i pro samotný název se stala kniha ekonoma 

Pavla Kohouta s názvem Úsvit. Pavel Kohout zde podrobuje kritice politický systém 

České republiky a zároveň zde prezentuje své návrhy na změnu politického systému. 

Jedna z těchto změn se týká i systému volebního. Současný poměrný volební systém 

využívaný pro volby do dolní komory Parlamentu ČR považuje za nevhodný. Důvodem 

toho je dominantní pozice politických stran a jejich odcizení od voličů. Dalším 

argumentem v neprospěch současného systému je údajná nerovnost hlasů, bariéry 

(uzavírací klauzule) omezující politickou soutěž a zkorumpovanost (Kohout, 2012: 21-

22). 

Ve své knize Pavel Kohout navrhuje zcela novou ústavu, neboť ta stará je dle 

jeho slov napsaná týmem průměrných právníků a obsahuje mnoho chyb. Koncept tohoto 

návrhu je následující. Jsou to občané, kdo jsou zdrojem moci v České republice. Úřady 

jako prezident, vláda, zákonodárné sbory, soudy a všechny další orgány jim mají pouze 

sloužit. Kořen krize je podle Kohouta v ústavě. Tvrdí, že výměna politiků není řešením, 

krizi je třeba řešit změnou ústavy, systému, zrušením kandidátních listin, zrušením 

poměrného hlasování, zavedením přímého jednokolového většinového systému 

do Poslanecké sněmovny a zrovnoprávněním Senátu – za takových podmínek by bylo 

možné dosáhnout stabilního systému. Alternativou je zrušení Poslanecké sněmovny a 

                                                   
81 Hnutí Úsvit přímé demokracie. Úvodem (http://www.hnutiusvit.cz/uvodem/, 18. 11. 2013). 
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ponechání pouze Senátu, do kterého se volí přímo. V každém případě je ale nutné 

zrušení kandidátních listin a omezení moci politických stran. Nová ústava by rovněž 

měla vyřešit otázku veřejných financí, kde je hlavním požadavkem zodpovědnost 

politika za fiskální politiku a zakotvení požadavku na odvození veřejných výdajů od 

výše příjmů (Kohout, 2012: 30-35).  A jak konkrétně by ústava měla vypadat? 

Veškerá zákonodárná moc by měla být v rukou Parlamentu ČR, který se má 

skládat ze dvou komor: Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna by se 

měla skládat z 81 poslanců, volební období by mělo být čtyřleté a občané by měli 

rozhodovat v přímých jednokolových volbách. Geografické rozdělení volebních okrsků 

by mělo být totožné jako pro volby do Senátu. Důležitým prvkem nového volebního 

mechanismu je fakt, že kandidatura na poslance je volební komisi ohlašována 

samotným kandidátem, nikoli politickou stranou. Hlavní pravomocí Poslanecké 

sněmovny by mělo být hlasování o státním rozpočtu (Kohout, 2012: 74-75). Výčet 

nových pravidel a jejich výklad by mohl být samotným tématem diplomové práce, já se 

proto zaměřím pouze na záležitosti týkající se politického a volebního systému.  

  Pavel Kohout, jak již bylo naznačeno, navrhuje novou podobu volebního 

systému, a to systém většinový jednokolový. Autor připouští i návrh Karla Janečka o 

jednokolovém většinovém systému s dvěma hlasy kladnými a jedním záporným (resp. 

čtyři kladné a dva záporné hlasy - viz níže)
82

. Zároveň navrhuje odvolatelnost poslanců 

a senátorů. Podmínkou pro takový akt je, že odvolání musí proběhnout v obvodě, kde 

byl daný poslanec zvolen a také za předpokladu, že pro odvolání se vyjádřilo více lidí, 

než pro zvolení
83

. Co ale Pavel Kohout pokládá za nejdůležitější, nejsou detaily 

volebních systémů, ale odstranění poměrného systému s jeho kandidátkami, jejichž 

sestavování je podle něj zdrojem politické korupce (Kohout, 2012: 75-76). 

  Senát by se měl rovněž skládat z 81 členů, volební období by mělo být 

šestileté
84

 a volební systém by měl být zachován. I v případě Senátu je kandidatura 

volební komisi vyhlášena samotným kandidátem. Důležitou funkci plní předseda 

Senátu, který vykonává funkce prezidenta, pokud je řádně zvolený prezident nemůže 

                                                   
82 Kohout tak připouští i možnost, že by Poslanecká sněmovna měla 162 členů. 
83  V případě senátorů se počítá počet hlasů v druhém kole voleb. Lidové hlasování o odvolání 
zákonodárce se smí konat nejdříve 12 měsíců ode dne, kdy dotyčný složil poslanecký či Senátorský slib; 
v případě negativního výsledků pak nejdříve za dalších 12 měsíců. Iniciátorem může být kterýkoliv občan 
nebo skupina občanů za předpokladu, že uhradí náklady na hlasování a na zabezpečení jeho řádného 
průběhu (Kohout, 2012: 84). 
84 Každé dva roky by mělo docházet k obměně 1/3 senátorů. 
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z různých důvodů zastávat. Mezi důležité pravomoci Senátu patří právo odvolávat 

ústavní činitele a jmenování některých významných úředníků (Kohout, 2012: 76-78). 

  Novinkou nového politického systému je možnost každého zákonodárného 

sboru dvoutřetinovou většinou vyloučit ze svých řad poslance nebo senátora. Tento 

proces je upraven pravidly Poslanecké sněmovny, resp. Senátu (Kohout, 2012: 79). 

Důležitým aspektem je rovněž podmínka, že žádný poslanec ani senátor nebude během 

výkonu své funkce zastávat žádné jiné posty a zaměstnání. Kohout požaduje absolutní 

oddělení legislativy a exekutivy, tedy ortogonální systém (Kohout, 2012: 81). 

  Nejdůležitější změnou v návrhu ústavy je ale samotná změna politického 

systému. Kohout prosazuje rozšíření pravomocí prezidenta. Ten by měl být zároveň 

předsedou vlády, tvůrcem zahraniční politiky státu a vrcholným představitelem 

ozbrojených sil. Mezi jeho pravomoci by spadalo právo jmenovat a odvolávat členy 

vlády. Důvodem tohoto návrhu je Kohoutova nechuť vůči politickým stranám, jejichž 

moc by byla posílením pravomocí prezidenta omezena. Byl by konec korupci a 

kompetenčním sporům (Kohout, 2012: 85). 

  S posílením moci prezidenta přichází i nástroj na jeho odvolání. To lze provést 

na základě dvoutřetinové většiny v obou komorách Parlamentu ČR současně 

s potvrzujícím výrokem Ústavního soudu ČR. Prezident může být odvolán i na základě 

lidového hlasování a to v případě, že se za jeho odvolání postaví více voličů, než kolik 

obdržel v prezidentských volbách hlasů
85

 (Kohout, 2012: 88).  

 Parlament nemusí vládě vyslovovat důvěru a nemá tedy ani možnost vyslovit jí 

nedůvěru. Vláda tedy stojí a padá s osobou prezidenta, přesně tak, jak je tomu 

v prezidentských systémech. Prezident zároveň nemá možnost rozpustit Parlament a 

vypsat předčasné volby. Vzájemná nezávislost, to je pro Kohouta záruka zvýšení 

politické stability a omezení konfliktů zájmů (Kohout, 2012: 89-90).  

Poslední složka moci, soudní moc, by podle Kohouta měla být zachována tak, 

jak je a to mj. také z toho důvodu, aby při reformě zákonodárné a výkonné moci byl 

udržen alespoň jeden pevný bod (Kohout, 2012: 91). 

 I přesto, že kniha Pavla Kohouta je inspirativním zdrojem pro myšlenky členů 

a příznivců hnutí Úsvit, je třeba podotknout, že přímá spolupráce mezi ním a Tomiem 

Okamurou skončila v září 2013. Pavel Kohout se od aktivit a požadavků hnutí 

                                                   
85

 Iniciátorem lidového hlasování může být kterýkoliv občan nebo skupina občanů za předpokladu, že 
získá alespoň padesát tisíc petičních hlasů požadujících odvolání prezidenta, uhradí náklady na hlasování 
a na zabezpečení jeho řádného průběhu (Kohout, 2012:88). 
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distancuje kvůli romské politice hnutí, která usiluje o naplnění myšlenky na sebeurčení 

Romů a vzniku vlastního státu (Kopecký, 2013a). Na svých internetových stránkách se 

však hnutí stále hlásá k myšlenkám a koncepci Pavla Kohouta. Tomio Okamura se ve 

své knize Umění vládnout rovněž hlásí ke koncepci Hanse Adama II, jehož návrh 

ústavy pro stát 3. tisíciletí ve své knize uvádí. 

 Tato vize se však od té Kohoutovy liší v několika ohledech. Kromě toho, že 

většina knihy je věnovaná kritice politických stran a jejich představitelů, na konci je 

paragrafované znění návrhu ústavy. Od Kohoutových představ se liší zejména v pohledu 

na zákonodárnou moc, která má být nově zastoupena jednokomorovým Parlamentem 

skládajícím se z 83 poslanců, přičemž volební klauzule by měla být 4%. Novinkou by 

mělo být právo stran nominovat rovněž náhradníky, kteří by zvolené poslance 

zastupovali v Parlamentu, když se nebudou moci zúčastnit jednání. Bližší podrobnosti o 

provedení voleb by však měl určovat až zvláštní zákon, jehož parametry zde nejsou více 

přiblíženy. V souvislosti s Parlamentem je třeba ještě zmínit, že občané budou 

disponovat právem na požadavek referenda o rozpuštění Parlamentu. Pro iniciování 

tohoto referenda bude zapotřebí petice s podpisy 5 % občanů (Okamura, 2011: 103-

104). 

 Novinkou jsou rovněž změny v oblasti výkonné moci. Volební období 

prezidenta by mělo být čtyřleté a mělo by dojít ke změně způsobu jeho volby
86

. 

Prezident by měl být rovněž odvolatelný a to na základě petice s podpisy 5 % občanů
87

. 

Vláda by se měla skládat z předsedy a čtyř ministrů
88

, které by jmenoval prezident ve 

shodě s parlamentem a na jeho návrh.   Člen vlády nesmí být členem Parlamentu. Vláda 

je odpovědná jak prezidentovi, tak Parlamentu a v případě, že ztratí jejich důvěru, 

zaniká její oprávnění k vykonávání úřadu (Okamura, 2011: 106-107).   

3.1.3. Program hnutí Úsvit přímé demokracie 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, hnutí vychází především z myšlenek Pavla 

Kohouta. Ve shrnutí svých programových cílů píše: „Hnutí Úsvit prosazuje změnu 

                                                   
86

 Tento volební systém by měl být dvoukolový, přičemž v případě, že proti sobě budou stát více než dva 
kandidáti, měl by mít každý volič dva hlasy, kterými by označil kandidáty, které preferuje. Dva nejlepší by 
postoupili do druhého kola. Zde by pak pro zvolení stačila absolutní většina hlasů (Okamura, 2011: 99-
11). 
87 Pokud se pro požadavek vypsání referenda o odvolání prezidenta podepíše 5 % obyvatel, musí 
Parlament vydat doporučení, kterým nařídí referendum. Pokud se v referendu většina vyjádří ve 
prospěch odvolání, je požadavek předán k prozkoumání Ústavnímu soudu, který musí ve lhůtě 6 měsíců 
rozhodnout o tom, zdali bude prezident zbaven funkce, či nikoliv (Okamura, 2011: 101). 
88

 Předseda i ministři by měli mít každý svého zástupce, kteří by je nahrazovali v případě znemožnění 
účasti na zasedání vlády (Okamura, 2011: 106). 
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českého politického systému s cílem posílit prvky přímé demokracie a osobní 

odpovědnosti podle koncepce Pavla Kohouta popsané v knize Úsvit. Chceme zavést 

politický systém s důsledným oddělením moci výkonné, zákonodárné a soudní a s 

přímou odpovědností volených představitelů“.
89

 Proto se i já při analýze návrhu 

zaměřím na koncepci Pavla Kohouta. 

Hlavní problém a příčinu nestability politické scény, a s ní spojenou občanskou 

nespokojenost, vidí v poměrném volebním systému a přílišné moci politických stran. 

Programové cíle jsou zaměřeny na prosazení zákona o obecném referendu, přímou 

volbu poslanců, starostů a hejtmanů, oddělení zákonodárné a výkonné moci, zavedení 

prezidentského systému
90

, možnost občanů v případě potřeby v referendu odvolat, či 

schválit jakýkoliv zákon, nebo v krajním případě odvolat i politika. Hnutí Úsvit 

propaguje změnu volebního systému na systém většinový jednokolový 

v jednomandátovém obvodě
91

.
92

 

3.1.4. Analýza reforem 

Politolog Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček přirovnává program 

hnutí Úsvit přímé demokracie k pohádce o pejskovi a kočičce, kteří pekli dort: „Cílem 

je, aby chutnalo, ale efekt by byl stejný jako v pohádce – bolavé břicho.“ (Smlsal, 

2013). Toto přirovnání je výstižným popisem reality a programových cílů. Hnutí Úsvit 

přímé demokracie a jeho návrhy často bývají označovány za populistické
93

. 

Samozřejmě reprezentanti hnutí a i jeho předseda Tomio Okamura taková tvrzení 

odmítají.  

Program hnutí je založen na pro veřejnost líbivých tématech, jako je například 

zavedení zákona o obecném referendu, možnost odvolat politiky, se kterými jsou lidé 

nespokojeni, zamezení zvyšování daní, hmotná a trestní odpovědnost politiků a 

v neposlední řadě využívá protiromské rétoriky. Prezentace hnutí je založena na 

                                                   
89

 Hnutí Úsvit přímé demokracie. Program hnutí (http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/, 6. 5. 2014. 
90

 Prezident by měl být odvolatelný referendem (Hnutí Úsvit přímé demokracie. Úvodem 
(http://www.hnutiusvit.cz/uvodem/, 20. 11. 2013). 
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 O počtu volebních obvodů v programu není zmínka.  
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 Hnutí Úsvit přímé demokracie. Program hnutí (http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/, 20. 11. 
2013). 
93 Populismus je označení po styl politiky, jehož cílem je kritika stávajícího politického establishmentu. 
Populistické politické strany se snaží cílit na potenciální voliče prostřednictvím emocí, které jsou 
založeny na antagonistickém vztahu lid versus elity. Elity jsou označovány za nepřítele lidu sledující 
pouze své vlastní zájmy. Populistické strany se samy označují za nestranické, neboť jsou to právě 
politické strany, proti kterým míří jejich rétorika. Ve společnosti se snaží nabudit dojem, že se jedná o 
nepolitické a neelitní organizace, jejímž cílem je odstranit vládnoucí elity a začít reprezentovat zájmy lidu 
(Mudde, 2007:29-31).  
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obecných tvrzeních, avšak bez jakýchkoliv podrobností. To potvrzuje fakt, že ještě na 

konci roku 2013 nebyl nikde k dohledání konkrétní návrh, nebo alespoň nějaké 

parametry zákona o obecném referendu, hlavního programového cíle hnutí.  

 

3.1.4.1. Přímá demokracie 

Tomio Okamura je velkým zastáncem přímé demokracie, tedy např. prosazení 

zákona o obecném referendu do českého právního řádu, či umožnění odvolat politiky 

z jejich postu. Jeho vize a představy jsou ale mnoha voličům nedostupné v tom smyslu, 

že v programu nejsou blíže specifikované. Považuji za nutné zmínit fakt, že ještě 

v době, kdy hnutí Úsvit přímé demokracie kandidovalo v parlamentních volbách a jeho 

hlavním cílem bylo prosadit prvky přímé demokracie, z programu nelze vyčíst žádné 

bližší informace o konkrétní podobě zákona o obecném referendu, jako je například 

platnost a závaznost. Z projevů Tomia Okamury je však jasné, že vzorem pro jeho návrh 

byla přímá demokracie ve Švýcarsku. Právě tato země budí v potenciálním voliči 

záruky stability, spravedlnosti a funkčnosti, tedy přesně ty hodnoty, které podle hnutí 

současná česká politická scéna postrádá. Málokdo si však uvědomí, že přímá 

demokracie ve Švýcarsku je výsledkem více než 700 let trvajícího historického vývoje a 

ne produktem hnutí, které se snaží o radikální reformu politického systému ze dne na 

den a to s podporou pouhých necelých 7 % obyvatel
94

. 

Referendum, jako doplněk zastupitelské demokracie, je bez pochyb jedním 

z nejdemokratičtějších nástrojů politiky, který lze v současné společnosti realizovat. 

Tento institut je zároveň přijímán drtivou většinou společnosti kladně, a to především 

z toho důvodu, že občané mají pocit, že rozhodují o zásadních věcech. Počáteční 

nadšení však může vystřídat zklamání z nenaplněných očekávání, což v konečném 

důsledku může vést i k poklesu volební účasti.  

Problematickou z hlediska konání referend je výše volební účasti. Ta by měla 

být dostatečně vysoká, aby se předešlo situaci, kdy jsou přijata rozhodnutí, pro 

republiku důležitá, o kterých rozhodla menšina občanů s volebním právem. To je 

z hlediska důsledného dodržování demokracie problematické. Nejčastější podmínkou 

pro to, aby rozhodnutí referenda bylo platné, je 50% účast. Podmínkou může být ale 

rovněž to, že pro schválení referenda se musí vyslovit 50 % všech oprávněných voličů.  
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 Volby.cz, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10. - 26. 
10. 2013 (http://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ, 8. 4. 2014). 



  

56 
 

Koncem března 2014 Poslanecká sněmovna PČR odmítla návrh na zavedení 

obecného referenda z dílny Úsvitu přímé demokracie. Ten byl založen na představě, že 

lid v referendu může hlasovat téměř o všem s výjimkou otázek směřujících proti 

demokratickému řádu a takových, které porušují základní lidská práva a svobody. Z 

referenda by byly vyloučeny i otázky ke zrušení závazků vyplývajících z mezinárodního 

práva nebo k zásahům do výkonu soudní moci. K vypsání referenda by bylo třeba petice 

s minimálně 100 tisíci podpisy. Iniciovat ho by mohla také vláda, nejméně 50 poslanců 

nebo 33 senátorů. Hlasování by vyhlašoval prezident, muselo by být do roka, nejdříve 

ale za půl roku, aby byl podle předkladatelů čas na veřejnou diskuzi
95

. 

Návrh referenda, tak jak jej předložili zástupci za hnutí Úsvit přímé demokracie, 

postrádá vymezení časové lhůty, během které je třeba získat dostatečné množství 

petičních podpisů potřebných pro vyhlášení referenda. Podle slov Tomia Okamury se 

nejedná o důležitou a aktuální věc, i přesto ale připouští, že kdyby to byl požadavek 

ostatních stran, dalo by se o této věci debatovat, případně ji doplnit (Okamura cit. dle 

Wirnitzer, 2014). 

Návrh byl odmítnut všemi parlamentními stranami kromě KSČM. Podle 

bývalého člena ODS Jiřího Pospíšila by zákon vedl k rozvratu státu jako takového. 

Návrh kritizuje rovněž Jiří Dienstbier, podle kterého se jedná o nepřijatelnou normu. Ta 

by umožnila měnit ústavu, odvolávat kohokoli, hlasovat o zrušení Parlamentu nebo 

vlády nebo o daních. Oponenti návrhu vidí úskalí novely zákona také v tom, že by 

referendum bylo platné za jakékoliv účasti (ČTK, 2014).   

V případě vysoké četnosti neplatných referend vyvstává další problém, a to 

zbytečnost referend. Referendum, které není platné, může plnit pouze informativní 

funkci. Aby se zvýšila účast, je nutné, aby referendum doprovázela rozsáhlá osvěta a 

medializace problematiky. Aby voliči mohli správně rozhodnout o předmětu hlasování, 

je za potřebí jim poskytnout a zajistit materiál, na základě kterého mohou učinit 

zodpovědné rozhodnutí. Zde se pak objevuje otázka, kdo bude za takovou činnost 

zodpovědný a jestli by tím nedošlo k nadbytečnému zatížené státní správy.  

Klíčovým aspektem referenda je rovněž samotný předmět jeho hlasování. 

Z podaného návrhu ústavního zákona vyplývá, že jakmile občané nasbírají dostatečné 
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 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní tisk 114/0, část č. ¼, Návrh ústavního 
zákona o celostátním referendu (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=114&CT1=0, 9. 4. 
2014). 
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množství hlasů, referendum se musí konat a musí být závazné
96

. Výčet otázek, které 

nemohou být předmětem hlasování, však považuji za nedostačující. Zákon by měl 

přesně vyjmenovat oblasti politiky, které se nemohou stát předmětem referenda, přesně 

tak, jak je to i v ostatních zemích, které mají ústavně zakotven zákon o obecném 

referendu.  Takovými otázkami jsou např.: o výši daní, o státním rozpočtu či o 

občanství.  

Součástí přímé demokracie je rovněž právo občanů odvolat politika. Opět 

zmiňuji, že program hnutí neposkytuje konkrétní informace a podmínky tohoto procesu. 

Budu-li ale vycházet z návrhu Pavla Kohouta a předvolebních slibů Tomia Okamury, 

referendum o odvolání politika je možné vypsat na základě doložení podpisů 10 % 

oprávněných voličů v daném obvodu
97

. Pro samotné odvolání se v obvodu zvolení musí 

vyjádřit větší počet voličů než ten, kterým byl politik zvolen. O odvolání je možné 

hlasovat vždy po uplynutí 1 roku po zvolení do funkce, nebo po nepovedeném pokusu o 

odvolání (Kohout, 2012: 74-75).
98

 

V rozhovoru z ledna 2014 se Okamura vyjádřil v tom směru, že možnost odvolat 

politika by byla jedním z možných předmětů hlasování v jimi prosazovaném obecném 

referendu. Bylo by tak zapotřebí petice se 100 tisíci hlasy a nadpoloviční většina 

hlasujících, kteří by se vyjádřili v neprospěch daného politika. Tuto možnost zároveň 

předchází změna Ústavy, ve které by byl změněn volební systém umožňující přímou 

volbu poslanců (Okamura cit, dle Wirnitzer, 2014).  

Na základě tohoto vymezení vyvstává otázka nad finanční rozvahou. Tomio 

Okamura zdůrazňuje, že akt odvolání politika by byl výhodným, neboť sbírání petičních 

hlasů by probíhalo na základě vlastní vůle občanů, tedy na jejich náklady. Samotné 

hlasování by podle návrhu Okamury mělo probíhat elektronicky, v případě více otázek 

je možné je spojit a hlasovat o nich v jeden den.
99

  

Problematickým ve věci odvolání je fakt, že není vymezen souhrn důvodů, na 

základě kterých by občané mohli odvolání iniciovat. Z toho plyne, že politik by mohl 

být odstraněn např. na základě antipatií, pokud by se našel dostatečný počet podpisů? 

                                                   
96

 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní tisk 114/0, část č. ¼, Návrh ústavního 
zákona o celostátním referendu (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=114&CT1=0, 9. 4. 
2014). 
97 Návrh na odvolání politika (senátora, poslance či prezidenta) a petiční listina by byly odevzdány 
Ministerstvu vnitra České republiky (Okamura, Tomio; 2. 10. 2013). 
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 Kohout, 2012: 74-75; Okamura, Tomio; 2. 10. 2013). 
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 Hnutí Úsvit přímé demokracie. Program hnutí (http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/, 20. 11. 
2013). 
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Důvodem by mohly být i nepopulární kroky, které jsou ale pro chod státu nezbytné. 

Současná formulace návrhu je nedostatečnou. Příčinou toho je absence zákonné úpravy 

okolností, za nichž k hlasování o odvolání může dojít
100

. Aby se předešlo zbytečným 

hlasováním, mohla by být k zákonu připojena např. podmínka pro vyvolání referenda a 

to, aby k petičnímu archu s dostatečným množstvím hlasů bylo doloženo i souhlasné 

vyjádření příslušného soudu.  

Jak již bylo výše uvedeno, předpokladem pro možnost občanů odvolávat politiky 

je zapotřebí změna volebního systému. Obecně mezi stranami panuje shoda na přechodu 

k nějakému typu většinového volebního systému, avšak i přesto se nikomu nepodařilo 

nalézt takový kompromis, pro který by zvedly ruku tři pětiny poslanců a následně tři 

pětiny senátorů. V případě, že se nepodaří prosadit reformu volebního systému (viz 

níže), je tento návrh naprosto marginálním a nerealizovatelným. 

Závěrem zmíním fakt, že možnost potenciálního odvolání by mohla vést 

k pasivitě zastupitelů. Kvůli strachu z odvolání by se mohli vyhýbat přijetí 

nepopulárních kroků a tím zablokovat jednání a přijetí zodpovědné politiky. Neustálé 

sbírání podpisů pro vyvolání referenda o odvolání by vedla k neustálé politické 

mobilizaci a v konečném důsledku by mohlo dojít k úplné rezignaci občanů a nechuti 

vůči všemu politickému.  

3.1.4.2. Volební systém 

  Stručný je i návrh nového volebního systému – jednokolového většinového 

(dále FPTP). Pro analýzu opět vycházím z představy Pavla Kohouta. Návrh spočívá 

v jednokolové většinové volbě v jednomandátových volebních obvodech, které by měly 

být shodné s těmi senátními.  

Mezi nesporné výhody jednokolového většinového systému patří větší sepjetí 

voliče a kandidáta, tendence ke vzniku jednobarevných většinových vlád 

(jednobarevnou opozici) a redukuje zastoupení extremistických stran. Díky menším 

volebním obvodům mají šanci regionální osobnosti a nezávislí kandidáti
101

. 

Zápornou stránkou jednokolového většinového systému je podreprezentace 

menších stran. Tento argument je založen na předpokladu, že se jedná o strany menší a 

celostátně rozšířené, tudíž strany, které nejsou regionálně koncentrovány. Systém FPTP 
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 Takovým důvodem může být např. trestní stíhání, absence při hlasování (vymezení procentuální 
hranice), antisystémové názory či usvědčení z korupce. 
101 Tomáš Lebeda: Volební analýza I., 19. 10. 2012. 
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také zvyšuje význam tzv. regionálních lén
102

 a při jeho použití zbyde velké množství 

nepřerozdělených hlasů.  

  Pokud ve volbách propadne velké množství hlasů, může se stát, a je to dost 

pravděpodobné, že dojde k odcizení občana od politiky. Tento fenomén je více zřejmý 

v případě výše zmíněných regionálních lén. Tamní výsledky jsou natolik předvídatelné, 

že potenciální voliči opoziční strany považují za zbytečné se voleb zúčastnit, klesá 

volební účast a tím i legitimita zvoleného zástupce. Systém FPTP je díky svému 

nastavení náchylný k tzv. gerrymanderingu a malapportionmentu. V obou případech se 

jedná o geografickou úpravu volebních obvodů ve prospěch jedné strany.  

Jako jednu z výhod FPTP jsem uvedla možnost zvolení nezávislých kandidátů. 

Tato výhoda může být ale zároveň i nevýhodou. Přítomnost nezávislých kandidátů 

v Poslanecké sněmovně je problematickou z toho důvodu, že nelze odhadnout jejich 

strategii hlasování. Hledání podpory pro přijetí zákona by bylo náročné a zdlouhavé a 

v konečném důsledku by mohlo dojít i k zablokování systému.  

Návrh hnutí o zřízení 81 volebních obvodů je vzhledem k jeho pozici poměrně 

nelogický. Jak již bylo řečeno, systém FPTP favorizuje velké strany, mezi něž se Úsvit 

přímé demokracie rozhodně řadit nemůže. Nabízí se proto otázka, co stojí za úsilím 

hnutí o změnu stávajícího pořádku.  

3.1.4.3. Změna politického systému 

  Novátorský a přelomový je návrh na změnu politického systému. Politika hnutí 

usiluje o oddělení zákonodárné a výkonné moci s tím, že hlavní pravomocí prezidenta 

by bylo jmenovat a řídit vládu a hlavním úkolem parlamentu by bylo schvalovat 

zákony.
103

  I v případě změny politického systému vyzdvihuji, že program 

hnutí nepodává žádné konkrétní představy o fungování nově navrhovaného 

prezidentského systému. Tomio Okamura se v tomto případě odvolává na prezidentský 

systém USA. Přehlíží ale fakt, že tamní ústavní vývoj je nesrovnatelný s podmínkami u 

nás. Zapomíná i na fakt, že zatímco USA je typickým příkladem bipartismu, Česká 

republika se dle Sartoriho typologie může po parlamentních volbách z října 2013 

„pyšnit“ extrémním pluralismem.  

  Aplikace prezidentského systému na politický systém České republiky by 

samozřejmě byla možná. Nelze ale předpokládat, že by fungoval stejně jako ve 
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 Regionální léna je termín označující oblast, ve které má některá ze stran absolutní většinu mandátů a 
ostatní strany jsou vyloučeny z reprezentace. Vítězství dominantní strany je dané již před konáním voleb. 
103 Okamura, Tomio; 2. 10. 2013. 
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Spojených státech. Ba naopak by se jeho fungování mohlo podobat tzv. jihoamerickému 

prezidencialismu, který je typický spojením prezidentského režimu a multipartismu 

(Sartori, 2001: 104). Jihoamerické prezidentské režimy mají problémy s fungováním, 

protože prezidenti jsou oslabeni svým okolím, tedy hlavně velkým množstvím 

politických stran. Prezidenti pak mají omezené možnosti prosazování své politiky, 

zvláště stojí-li proti opozičně naladěnému multipartistickému parlamentu (Kubát, 

2007:193).  

  Dalším argumentem v neprospěch prezidentského systému je, že jeho zavedení 

a fungování je pro českou politickou tradici úplnou novinkou. Mohla by tak nastat 

politická krize a nestabilita trvající až do okamžiku, než se novému systému přizpůsobí 

politická kultura, nebo než dojde na přechod k jiné formě politického systému.  

3.1.5. Šance na prosazení návrhů 

Hnutí Úsvit přímé demokracie získal na základě voleb 14 poslaneckých křesel. 

Do sněmovny vstoupilo jako politický subjekt s nízkým koaličním potenciálem. Hovoří 

se o něm jako o straně, která má více poslanců než členů. Členové hnutí prohlašují, že 

jejich cílem není podílet se na vládě, ale prosadit přímou demokracii, tedy referendum a 

odvolání politiků. 

  Návrh na začlenění zákona o obecném referendu do ústavního řádu České 

republiky podle představ zákonodárců za Úsvit přímé demokracie nezískal na půdě 

Poslanecké sněmovny dostatečnou podporu. Kritika návrhu míří od představitelů téměř 

všech parlamentních stran. Týká se především parametrů referenda, jako jsou např. úzké 

vymezení okruhu témat, o nichž se může hlasovat, nebo absence procentní hranice 

povinné minimální účasti. Tyto nedostatky jsou pro ostatní strany, vyjma KSČM, 

nepřekonatelné, a proto bude-li návrh v nezměněné podobě opět předložen, nelze pro 

jeho podporu předpokládat dostatečnou většinu.  

  Zákon o obecném referendu rovněž dlouhodobě preferuje ČSSD. Podle jejího 

místopředsedy Jiřího Dienstbiera by však muselo být explicitně napsáno, o jakých 

záležitostech se nesmí hlasovat. Jednalo by se např. o lidskoprávní otázky, státní 

rozpočet, daně, soudní a trestní řízení a také o platbách státu (Pokorný, 2014). Vlastní 

návrh referenda slibuje i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (Kopecký, 2014). Dá se 

tedy předpokládat, že současná vláda ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL v současném 

volebním období předloží návrh obecného referenda, který ale bude mít jiné parametry 

než ten navržený politiky za Úsvit přímé demokracie. Referendum prosazuje rovněž 
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KSČM, která by jej ráda využila pro hlasování o církevních restitucích (Kopecký, 

2014).  

  Pokud tedy hnutí Úsvit nepřehodnotí svůj návrh zákona, což se pravděpodobně 

nestane, protože na všechny výtky má Tomio Okamura protiargumenty, návrh, tak jak 

je předložen, nemá téměř žádnou šanci projít, neboť nedisponuje třípětinovou podporou 

ani v dolní ani v horní komoře Parlamentu ČR. S tím souvisí i otázka potenciální 

možnosti odvolávat politiky. Tu Úsvit podmiňuje schválením občanů v referendu, tudíž 

je tato otázka zatím neaktuální a odložena do doby, než bude schváleno. I pak ale není 

zajištěno, zdali by hlasování o možnosti odvolat politiky bylo iniciováno, popřípadě 

jestli by se pro něj vyslovilo dostatečné kvorum voličů.  

  Nereálnost prosazení spočívá i v souvislosti se změnou politického systému. 

V tomto případě by se jednalo o aplikaci tzv. prezidencialismu, se kterým nemá Česká 

republika žádnou historickou zkušenost. Sporná je rovněž osoba současného prezidenta 

Miloše Zemana. Návrh z pera Úsvitu přímé demokracie se objevil v době, kdy 

společnost požaduje spíše přesné vymezení kompetencí prezidenta, či dokonce jejich 

omezení. Je proto otázkou, zdali se Úsvitu podaří sehnat dostatečnou podporu, nebo 

návrh o obecném referendu v odlišné formě prosadí jiná politická strana, či koalice 

stran. Nutné je však zmínit, že umožnění občanům rozhodovat o politických 

záležitostech je atraktivní pro spoustu potenciálních voličů, a tak lze předpokládat, že 

diskuze o podobě referenda by se mohla stát předmětem mezistranického boje, např. i 

uvnitř vládní koalice.   

 

3.2. Návrh Karla Janečka 

3.2.1. O Karlu Janečkovi 

Mgr. Karel Janeček MBA, Ph.D. se narodil 26. 7. 1973 v Plzni. Své vzdělání 

získal na univerzitách v USA a rovněž na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze, obor teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Je 

zakladatelem společnosti RSJ, která je velmi úspěšná na finančních trzích a do 

povědomí české společnosti se dostal především díky boji proti korupci. S tím souvisí i 

jím založená Nadace pro boj proti korupci, jejíž hlavní účel tkví v podpoře lidí, kteří se 

proti korupci odváží něco udělat
104

. Mimo to je zakladatelem firmy RSJ Algorithmic 

                                                   
104

 Česká televize, Karel Janeček (http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/25.3.2011/, 2. 2. 
2014). 
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Trading a svou činností se řadí mezi jedny z nejbohatších lidí v ČR. Mimo 

podnikatelské aktivity se věnuje přednáškové činnosti (Matematicko-fyzikální fakulta 

UK)
105

.  

3.2.2. Popis návrhu 

Na jaře 2012 Karel Janeček představil svou vizi ohledně podoby nového 

volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen PS 

PČR). Jím navrhovaný koncept dostal název Demokracie 2.1. Cílem návrhu, tak jak jej 

Janeček deklaruje, je najít volební systém, který zachová rovnost voličských hlasů a 

zároveň dá větší volební váhu informovaným voličům
106

.  

Navrhovaný volební systém Janeček označuje jako semiproporční. Volba by 

měla probíhat v 81 obvodech, které by měly být totožné s volebními obvody do Senátu 

ČR. Volební obvody by měly být dvoumandátové, tudíž i počet nominovaných za 

každou politickou stranu by neměl přesahovat dva. Kandidovat mohou rovněž nezávislí, 

avšak za předpokladu, že pro svou kandidaturu sehnali tisíc podpisů. Každý volič 

disponuje 4 kladnými a 2 zápornými hlasy. V praxi to znamená, že za každý plusový 

hlas bude kandidátovi jeden hlas přičten, za záporný jeden odečten. Vzhledem k počtu 

mandátů a hlasů je samozřejmé, že volič smí hlasy udělovat napříč stranickými 

kandidátkami. Poslanecký mandát získají dva kandidáti s největším počtem hlasů
107

.   

Karel Janeček není politicky činná osoba a do vrcholné politiky ani v nejbližší 

době vstoupit nehodlá. Jak on sám tvrdí, svůj návrh se bude snažit prosadit tím, že na 

svou stranu získá podporu veřejnosti. Její tlak pak donutí zákonodárce provést 

legislativní změny. V případě, že ani tlak na poslance nebude mít žádný účinek, 

navrhuje Janeček založení dvou politických stran - jedné pravicové a druhé levicové - 

s programem podobným stávajícím politickým stranám, avšak navíc ještě s požadavkem 

na změnu volebního systému na navrhovaný. Taková strana by pak vyhrála a mohla 

prosazovat deklarované cíle
108

. 

Výjimečným prvkem navrhovaného volebního systému je možnost voliče využít 

až dva záporné hlasy pro kandidáta, kterého nechce. Předpokládaný efekt minusového 

                                                   
105 Oficiální stránky Karla Janečka, O mně (http://www.kareljanecek.com/cs-CZ/o-mne, 2. 2. 2014). 
106  Oficiální stránky Karla Janečka, Demokracie 2.1 (http://www.kareljanecek.com/cs-CZ/co-
delam/demokracie-2-1, 3. 2. 2014). 
107

 Oficiální stránky Karla Janečka, Demokracie 2.1 (http://www.kareljanecek.com/cs-CZ/co-
delam/demokracie-2-1, 3. 2. 2014). 
108 Tamtéž. 
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hlasu je vyloučení úspěchu populistů a extremistů. Mimo to má přinést silný tlak na 

očistu politického systému od zlojedů
109110

.   

3.2.3. Analýza návrhu 

Karel Janeček volební systém, který navrhuje, označuje jako semiproporční. Zde 

je nutno podotknout, že kategorie semiproporčních systémů není obecně uznávána a 

neexistuje jednoznačný konsenzus, které konkrétní systémy do ní počítat
111

. Nutným 

znakem, který umožňuje klasifikovat určitý volební systém jako semiproporční, je 

soutěž ve vícemandátovém obvodu. Podle českých odborníků
112

 na volební systémy lze 

mezi semiproporční systémy řadit: systém neomezeného hlasování, systém omezeného 

hlasování, systém kumulovaného hlasování a systém jednoho nepřenosného hlasu 

(SNTV). Problém představuje pouze velikost volebního obvodu v případě 

schvalovacího a Bordova hlasování a pak také výjimečné případy, kdy je k zisku 

mandátu požadována jiná většina než nejvyšší počet (se kterou jsou tyto systémy často 

spojovány) (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 31-32). A právě tyto dva případy – 

systém souhlasného/nesouhlasného hlasování a Bordovo hlasování – se nachází na 

pomezí semiproporčních a většinových systémů (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 

32).  

Návrh volebního systému Karla Janečka nejlépe odpovídá systému 

souhlasného/nesouhlasného hlasování
113

. Obhájce tohoto volebního systému, politolog 

                                                   
109 Termín „zlojed“ používá Karel Janeček pro označení některých politiků, zejména těch, kteří dle jeho 
názoru „parazitují“ na veřejném rozpočtu. Za tzv. morálního zlojeda Janeček označil např. Václava 
Klause, který podle něj v 90. letech zpropagoval kradení a schvaloval korupci. Přichází i s termínem 
„zluha“, což je podle něj sluha oněch zlojedů (Trachtová, 2012). Karel Janeček pojem zlojedství definuje 
následovně: jedná se o jednu z komponent povahy člověka, která je důležitá ze společenského hlediska. 
„Zlojedství“ daného člověka charakterizuje jeho náchylnost až ochotu k vědomé devastaci společenských 
hodnot za účelem vlastního obohacení, mocenského zisku nebo z jiných egoistických důvodů. Zlojedem 
je pak člověk se silným „zlojedstvím“, který má významný společenský dopad. Pro výpočet „zlojedství“ 
dokonce Karel Janeček vytvořil matematický výpočet na základě „koeficientu férovosti“ (Oficiální stránky 
Karla Janečka, Význam slova zlojed – slovní popis a vysvětlení (http://www.kareljanecek.com/cs-
CZ/blog/vyznam-slova-zlojed-slovni-popis-a-vysvetleni, 22. 4. 2014). 
110

 Demokracie 2.1, Popis nového volebního zákona (http://www.demokracie21.cz/, 3. 2. 2014). 
111

 Reynolds a Reilly do této kategorie řadí systém jednoho nepřenosného hlasu (SNTV), Filip a Schelle 
sem řadí kumulované a omezené hlasování (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud;2009: 30-31), Lijphart řadí 
k semiproporčním systémům systém omezeného hlasování a SNTV. Naopak Sartori SNTV považuje za 
příklad personalizovaného poměrného volebního systému (Sartori, 2001: 35-37). Další názorovou 
skupinu představují autoři, pro které jsou všechny volební systémy, které přidělují mandáty nejsilnějším 
kandidátům napříč stranami bez ohledu na poměr sil mezi stranami, součástí kategorie většinových 
volebních systémů (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud;2009:31). 
112 Jedná se o autory knihy Volební systémy (2009) Romana Chytilka, Jakuba Šeda, Tomáše Lebedu a 
Dalibora Čalouda.  
113

 Volič má buď stejně hlasů, jako je počet kandidátů, nebo alespoň více hlasů, než se obsazuje mandátů 
ve voleném tělese (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud;2009: 170). 
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Steven Brams, pokládá za největší přednosti flexibilitu voliče, zvolení nejsilnějších 

kandidátů, zvýšení zájmů o politiku, konsociační praktiky v politické obci a neutrální 

účinek na reprezentaci menšin (Brams cit. dle Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 

171). Podle Davida Caramaniho se ale varianta souhlasného hlasování v praxi pro 

parlamentní volby nepoužívá. Lze se s ní setkat pouze při volbě vedení v různých 

spolcích
114

 atd. (Caramani, 2000: 45). Jak jsem ale na začátku své analýzy naznačila, 

jedná se o koncept spadající do kategorie semiproporčních volebních systémů. Návrh se 

tedy dostává do rozporu s článkem 18 Ústavy ČR a pro jeho změnu by bylo nutné 

disponovat v Poslanecké sněmovně PČR ústavní většinou.  

Již bylo zmíněno, že Karel Janeček není politicky činná osoba. Tento fakt vybízí 

k otázce, jak dosáhne prosazení svého návrhu, ke kterému je zapotřebí minimálně 

třípětinová většina v Poslanecké sněmovně PČR. Po zveřejnění návrhu na jaře roku 

2012 se pokoušel oslovit širokou veřejnost a známé osobnosti. Osloveným se stal 

například frontman skupiny Lucie, David Koller, který je znám svou kritikou 

korupčních poměrů v České republice. Kromě veřejných osobností oslovil Karel 

Janeček i významné neziskové či občanské organizace a hnutí. Mezi nimi je 

Transparency International, Ekologický právní servis či sdružení Oživení. Všechny výše 

jmenované subjekty zaujaly vůči návrhu neutrální postoj a dosud se na stranu Karla 

Janečka veřejně nepřidaly (Němec, 2012b). 

I přesto, že Janeček nesehnal podporu u veřejných osobností, politiků a svou 

vlastní stranu zakládat nehodlá, nevzdává se. Svou pozornost obrátil na českou veřejnou 

debatu. Založil občanské sdružení s názvem Pozitivní evoluce, kdy se v rámci 

přednášek po celé republice snaží o rozšíření povědomí o jeho snaze a myšlenkách
115

. 

Návrh volební reformy měl být realizován a již použit pro volby do Poslanecké 

sněmovny PČR v roce 2014. Jelikož se však konaly volby předčasné, nápad se nestihl 

uskutečnit a nutno podotknout, že prosazení Janečkova návrhu se nestalo programovým 

cílem ani jedné z kandidujících stran. Co se týká současných parlamentních stran, 

s návrhem nesouhlasí ODS (preferuje systém relativní většiny), ČSSD (je pro změnu 

volebního systému, ale Janečkův návrh odmítá), KSČM (návrh považuje za krok 

vedoucí k omezení demokracie), TOP09 (účel návrhu považuje za nesmyslný) (Němec, 

2012b), Úsvit přímé demokracie (má vlastní návrh volební reformy), ANO (prosazuje 

                                                   
114

 Tento systém použila na svém prvním kongresu v roce 2002 pro své volby Český společnost pro 
politické vědy (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud;2009: 171). 
115 Pozitivní evoluce, O nás (http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/o-nas.html, 16. 2. 2014). 



  

65 
 

dvoukolový většinový systém) (Svobodová, 2013) a KDÚ-ČSL (preferuje návrh, který 

by posílil většinové prvky a nebrání se ani tzv. bonusu pro vítěze) (Svobodová, 2013).  

Karel Janeček si od jím navrhovaného volebního systému slibuje výrazně lepší 

personální obsazení sněmovny. Nově zvolení by podle jeho představ mohli být lidé jak 

z existujících politických stran, tak i z občanské společnosti. Systém by nutil strany, aby 

nominovaly nejlepší kandidáty, protože ty špatné by lidé nevolili. S tím souvisí i další 

výrok Karla Janečka o tom, že jako voliči musíme říkat, kromě toho, koho chceme, také 

koho nechceme
116

. Zde ale vyvstává otázka, jak by měl lepší člověk či lepší poslanec 

vypadat. Odpovědi a konkrétní představy každého z nás se budou jistě lišit, protože 

každý z nás uznává jiné hodnoty.  

S otázkou personálního obsazení souvisí i kritika návrhů z řad politologů. 

Například podle docenta Lebedy je ke změně volebního systému nutná jiná motivace
117

 

než jen pouhá kvalita volených politiků. Zároveň podotýká, že nikde ve světě se 

nesetkal s takovou volební reformou, která by byla motivována podobným způsobem, 

natož aby něčeho takového opravdu dosáhla (Lebeda cit. dle Němec, 2013). Podle slov 

politologa Šaradína neexistuje systém, který by sám o sobě produkoval lepší zastupitele. 

Podle něj se nové strany přizpůsobí a naleznou novou cestu, jak prosadit ověřené 

osobnosti (Šaradín, cit dle Němec, 2012c). 

Rozdílné názory na návrh volební reformy panují v otázkách možné korupce. 

Karel Janeček tvrdí, že jeho volební systém by produkoval ony slušné jedince, čímž by 

došlo k omezení korupčních jednání. S tímto názorem částečně souhlasí Roman 

Chytilek, podle kterého se opravdu v některých zemích s většinovým volebním 

systémem a menším počtem politických stran vyskytuje menší míra korupce (Chytilek 

cit. dle Němec, 2012c). Na tento argument nesouhlasně reaguje Tomáš Lebeda a Pavel 

Šaradín, podle kterých je třeba spíše zapracovat na politické gramotnosti občanů 

(Šaradín cit. dle Němec, 2012c). Jak ale podotýká i politolog a právník Pavel Uhde, 

voliči se primárně rozhodují podle ideové příslušnosti a morální kritéria jsou až 

sekundární záležitostí (Uhl, Pavel;  8. 2. 2013). 

Kritika Janečkova návrhu ze stran odborníků se týká i samotných atributů 

navrhovaného systému. Jedním z nich je existence dvoumandátových obvodů. Janeček 

                                                   
116  Aktuálně.cz. Janeček: volby se musí změnit do půl roku, vím jak. 2. 11. 2012 
(http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=762216, 4. 2. 2014). 
117

 Touto motivací může být např. snaha o koncentraci stranického systému, omezení vlivu menších 
stran či naopak posílení postavení těch větších (Lebeda cit. dle Němec, 2013). 
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je obhajuje, a to především kvůli zachování reprezentativního zastoupení
118

. Reakce 

politologů je však rozpačitá, neboť upozorňují na to, že fungování systému se vůbec 

nedá odhadnout a tudíž není ani jasné, zda-li by systém vedl k atomizaci sněmovny, či 

spíše k dvoustranickému formátu (Něměc, 2012a). Jak Tomáš Lebeda, tak Pavel 

Šaradín upozorňují na to, že voliči ne vždy volí racionálně a že systém je natolik 

neobvyklý, že nelze odhadnout, jak by fungoval (Lebeda, Šaradín cit. dle Němec, 

2012b). Dá se předpokládat, že existence 81 volebních obvodů povede ke zvolení 162 

poslanců, kteří budou lokálně spojeni se svým obvodem. Taková skutečnost by mohla 

vést k jejich úsilí o dosažení maximálního zisku a výhod pro obvod, kde byli zvoleni, 

nebo alespoň pro danou oblast. Důvod toho je celkem jasný a to ten, že chtějí být 

zvoleni i v příštích volbách. V konečném důsledku se do sněmovny mohou dostat sice 

lokálně známí, ale celorepublikově naprosto anonymní kandidáti. Dostávám se tak 

k tomu, že Poslanecká sněmovna by se měla věnovat celostátním problémům, nikoli 

zájmům jednotlivých lokálních celků. 

Jako jeden z nejzávažnějších dopadů navrhovaného volebního systému na 

politický systém ČR považuji onu existenci dvoumandátových volebních obvodů a 

většinových prvků volebního systému. Jak jsem v úvodu diplomové práce poznamenala, 

Česká republika je parlamentním systémem, a proto, aby takový systém fungoval, jsou 

zapotřebí disciplinované strany, protože na důvěře Poslanecké sněmovny PČR  záleží 

existence vlády (Lebeda cit. dle Němec, 2013). V případě, že by stranické kandidátky 

obsahovaly pouhá dvě jména, znamená to, že se soupeři stanou i kandidáty v rámci 

jedné strany, což povede ke stranickým rozepřím (Lebeda cit. dle Němec, 2013). 

Raritou volebního návrhu je možnost voliče využít tzv. minusový hlas. Ten 

umožňuje lépe vyjádřit voličské preference tím, že se přímo označí, koho si volič 

nepřeje v zastupitelském sboru. Cílem tohoto minusového hlasu je vyloučení úspěchu 

extremistických a populistických kandidátů
119

. Podle docenta Lebedy by však účinek 

minusového hlasu vedl spíše ke strategickému hlasování. Negativním hlasem by voliči 

neodstraňovali nejproblematičtějšího z kandidátů, jak Janeček zamýšlí, ale jednoduše 

toho, kdo je největším soupeřem jejich favorita. Mohlo by tedy dojít k vzájemnému 

vybíjení největších soupeřů v duchu hesla "když se dva perou, třetí se směje". To by 

mohlo vést k nepředvídatelným výsledkům (Lebeda cit. dle Němec, 2013). Lebeda 

                                                   
118  Oficiální stránky Karla Janečka, Demokracie 2.1 (http://www.kareljanecek.com/cs-CZ/co-
delam/demokracie-2-1, 4. 2. 2014). 
119

 Oficiální stránky Karla Janečka, Demokracie 2.1 (http://www.kareljanecek.com/cs-CZ/co-
delam/demokracie-2-1, 4. 2. 2014). 
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poukazuje i na možný střet s Ústavou ČR, podle které má každý právo volit, ale užití 

minusového hlasu by mohlo být interpretováno jako právo bránit někomu, aby byl 

zvolen (tamtéž). S tímto názorem se ztotožňuje i Pavel Uhl (Uhl, Pavel; 8. 2. 2013)
120

. 

Podle Romana Chytilka by možnost negativního hlasování mohla vést 

k vyřazení lidí s jasným „názorem“ a do parlamentu by se pak nejčastěji dostávali 

nevýrazní kandidáti, tzv. šedý průměr. To by zabraňovalo vytváření širších politických 

elit v rámci politických stran a posilovalo moc stranických centrál. Navíc upozorňuje na 

další riziko tohoto volebního systému, a to na fakt, že ke zvolení může stačit pouze 

velmi málo hlasů, což je zapříčiněno oním negativním hlasováním proti ostatním 

kandidátům (Chytilek cit. dle Němec, 2013). 

Další otázka, která vyvstává s potenciální změnou volebního systému pro volby 

do Poslanecké sněmovny PČR, se týká zachování druhé komory parlamentu, tedy 

Senátu PČR. V této souvislosti se Karel Janeček v rozhovoru s Václavem Moravcem 

pro rádio Impuls vyjádřil slovy, že řeší pouze volby do dolní komory parlamentu, nikoli 

do horní. Zároveň ale ještě podotkl, že by nebyl proti, kdyby se pro volby do Senátu 

PČR využívalo poměrného volebního systému (Janeček, Karel; 9. 10. 2012).   

 Součástí návrhu na změnu volebního systému byla rovněž možnost odvolání 

politiků. Tento aspekt se již v současném konceptu nevyskytuje, i přesto bych k němu 

připojila několik poznámek. Karel Janeček navrhoval, aby bylo možné odvolat 

jakéhokoliv politika, a to buď na základě trestního stíhání, či v případě, že se proti němu 

nashromáždí minimálně 5 % podpisů v daném volebním obvodu. Pak bude následovat 

hlasování, kdy pro odvolání musí být minimálně polovina registrovaných voličů 

(Němec, 2012a). Výhoda odvolání může spočívat ve větší zodpovědnosti zvolených 

poslanců a jako vhodná prevenci proti jejich páchání trestních činů a korupce. 

Problematickou však může být možnost odvolání v případě tzv. přeběhlictví. Podle čl. 

26 Ústavy ČR poslanec vykonává svůj mandát osobně, podle svého slibu a není přitom 

vázán žádnými příkazy. Byl-li by tedy prvořadý požadavek předejít přeběhlictví, což by 

pomáhalo zajistit vládní většinu, je nutné změnit tento bod Ústavy, nikoli zavést 

možnost odvolání.  

Odvolatelnost politiků je jedním z nejdiskutovanějších témat české politiky. 

Většina se shoduje na jejím ponechání na teoretické bázi, čili je proti tomu, aby se to 

zavádělo v praxi. Pro mluví i zkušenosti ze zahraničí, kde se nástroj odvolání 

                                                   
120 Toto vyjádření padlo během polemiky s Karlem Janečkem v rámci Debatního klubu.  
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jednotlivých politiků na celostátní úrovni nevyskytuje (Wirnitzer, 2013). Nejvhodnější 

způsob odvolání politika vidím v pravidelně konajících se volbách, kde politici svou 

kandidaturou skládají účet za své předchozí působení a na voličích je, zdali jim 

opětovně udělí mandát.  

Další požadavek, který se v současném Janečkově konceptu návrhu na změnu 

volebního systému již nevyskytuje, je zákaz politické reklamy. Proti tomuto požadavku 

namítá politolog Lukáš Jelínek fakt, že zákaz politické reklamy lze vždy snadno obejít 

(Jelínek, 2012). Jelínek sice uznává, že Janečkův návrh by opravdu posílil osobní 

odpovědnost poslanců, umožnil prostor pro konsenzuální demokracii a vedení umírněné 

politiky. Osobně by ale spíše než tak radikální změnu považoval za vhodnější například 

snížení hranice pro platnost preferenčních hlasů
121

 (Jelínek, 2012).  

Janečkův návrh volebního systému a jeho analýza se nestaly doménou pouze pro 

politology či sociology. Zajímá se o ně i mnoho lidí z neakademické obce a nutno 

podotknout, že i tyto postřehy stojí za uvážení. Velice zajímavé mi přijdou např. náměty 

k zamyšlení zveřejněné v časopisu Respekt Matějem Hollanem. Jedná se o muzikanta a 

ekologa, který působí v Brně
122

. Upozorňuje na snadnou možnost vzniku jednobarevné 

sněmovní většiny, a to i za předpokladu, že existuje relativně vysoká podpora ostatních 

subjektů. Dále zmiňuje, že voliči se často nerozhodují pro stranu na základě její 

demokratičnosti, ale spíše na tom, jak se staví např. k sociálním otázkám. Tím pádem 

nelze od systému očekávat, že bude eliminovat členy antisystémové KSČM, jak to 

Janeček předpokládá. Dalším zajímavým aspektem Hollanových úvah je potenciální 

možnost, že se využití negativních hlasů obrátí proti zástupcům menšin (Hollan, 2012). 

Správně Hollan upozorňuje na aspekt volebních kampaní. Ta by se stranám velice 

prodražila, neboť v případě, že by kandidovaly ve všech volebních obvodech, muselo 

by se realizovat celkem 162 kampaní. Díky negativnímu hlasování by jistě docházelo i k 

negativním kampaním, což by u lidí vedlo k ještě větší nechuti vůči politice (Hollan, 

2012). Tento předpoklad může být důvodem Janečkova požadavku na zákaz politické 

reklamy, který byl původně součástí návrhu.  Otázka, která zde vyvstává, je ta, že 

v případě zákazu politické reklamy, se volič nemá šanci dozvědět o méně známých, ale 

kvalitních kandidátech.  

                                                   
121 To navrhuje senátor Jiří Dienstbier, když požaduje, aby o pořadí zvolených kandidátů v rámci 
poměrného systému na každé listině určovali sami voliči daného uskupení (Dienstbier, 7. 1. 2013). 
122

 Respekt. Matěj Hollan 
(http://respekt.ihned.cz/?m=authors&person[id]=12861470&article[aut_id]=12861470, 9. 2. 2014). 
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Mám-li shrnout výše zmíněné myšlenky, nezbývá nic jiného než si uvědomit, že 

neexistuje žádný volební systém, který by sám o sobě zvedl úroveň politiky. Podoba 

návrhu, tak jak jej představuje Karel Janeček, je dle mého názoru nerealizovatelná, a to 

především kvůli velké nepředvídatelnosti a nedostatku zkušeností z jiných zemí. Při 

podrobné analýze Janečkova návrhu se často lze setkat s termínem informovaný volič. 

Jak má ale konkrétně vypadat? Zřejmě takový, který odmítne zlojedy, protože jinak 

tento pojem nebyl definován.  

Další problematický bod návrhu volebního systému, a zejména jeho dopadu, 

vidím v možnosti vysokého počtu neplatných hlasů. Jak již bylo výše napsáno, 

Janečkův volební systém je naprostou raritou a dosud nebyl nikde aplikován. Volební 

strategie bude dle mého názoru ovlivněna nepředvídatelností. Důvodem velkého 

množství propadlých hlasů by mohla být i komplikovanost navrhovaného volebního 

systému, tedy to, že voliči si nebudou jisti, jak na lístku označit kladné a jak záporné 

hlasy. Velice spornou je i otázka spravedlivosti volebního systému. Pro příklad uvedu 

potenciální volební výsledky, kdy vítězný kandidát získá 15 %, druhý získá 14% a další 

dva kandidáti po 13 %. Na tomto případě je jasně vidět, jak malý může být rozdíl mezi 

vítěznými a poraženými kandidáty. V opačném případě se může stát, že vítězný 

kandidát získá 50 % hlasů a druhý nejlepší pouhých 25 %. Zde se nabízí otázka, zdali 

má mandát svěřený lidmi stejnou váhu.   

Závěrem bych ráda zmínila fakt, že starší verze návrhu Karla Janečka počítá 

s dvěma kladnými hlasy a jedním záporným hlasem pro voliče. Současná verze se oproti 

té minulé liší v tom, že se počítá se čtyřmi kladnými a dvěma zápornými hlasy. Já sama 

jsem byla na jednom z vystoupení a besed s Karlem Janečkem a při otázce, jak se 

objevil nápad se zápornými hlasy, prostě jen odpověděl, že ho to napadlo, bez 

jakéhokoliv racionálního důvodu. Na této výpovědi se ukazuje, o jak nepromyšlený 

návrh volebního systému se jedná a jak některé z jeho atributů postrádají smysl či 

zvláštní opodstatnění.  

Domnívám se, že Karel Janeček opravdu navrhuje volební systém bez nějakých 

postranních výhod pro něj z toho plynoucích. Zakládá ho ovšem na argumentu, že 

současný volební systém produkuje především zlojedy, korupčníky a podvodníky, 

kdežto jím navrhovaný volební systém konečně přivede zodpovědné a poctivé poslance. 

Tento předpoklad je zcela zcestný, a jak již bylo řečeno, nelze jej doložit žádným 

empirickým výzkumem či zkušeností.  
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Ať už jsou ale úmysly a odůvodnění pro nastavení nového volebního systému 

Karla Janečka jakékoliv, nelze popřít fakt, že se jedná o zcela specifický volební 

systém, který v současnosti není uplatněn pro žádné volby do zastupitelských sborů 

parlamentů, a tudíž nelze předpokládat, jaké důsledky a dopady by měl nejen na 

politický a stranický systém, ale i na celou společnost. 

3.3. Návrh iniciativy Přímá volba poslanců 2014 

3.3.1. O iniciativě 

Iniciativa Přímá volba poslanců 2014 je sdružení osobností, které jsou zklamány 

a znepokojeni politickým vývojem v České republice. Jednotliví zástupci deklarují, že 

iniciativa není financována ani nijak provázána s žádnou politickou stranou či politiky, 

jinými zájmovými skupinami nebo iniciativami
123

. Jeho představitelé už nechtějí 

přihlížet korupci, nezodpovědnému chování a aroganci politiků. Proto se rozhodli 

veřejně vystoupit a napravit současnou situaci. Příčinu krize české politiky vidí ve 

volebním systému, a proto usilují o jeho změnu. Nápravu vidí v možnosti voliče přímo 

zvolit svého zastupitele. Požadují tak zavedení většinového volebního systému
124

.  

Od reformy volebního systému očekávají větší zodpovědnost stran při 

navrhování kandidátů. Ti by na základě přímé volby cítili větší zodpovědnost vůči 

voličům a ne k zákulisním hráčům, kteří dnes politiku ovlivňují. Iniciátoři reformy si 

uvědomují, že změnou volebního systému nelze vyřešit všechny neduhy současné 

politické scény, nýbrž se domnívají, že změna je správným krokem k její nápravě.  

3.3.2. Popis návrhu 

Hlavní požadavek iniciativy Přímá volba poslanců 2014 zní: Chceme většinový 

systém do poslanecké sněmovny. Iniciátoři nesouhlasí se současným mechanismem 

volebního systému, který určuje vládu, sněmovnu, obsazení úřednických míst na 

ministerstvech i posty v čelech státních firem. Odmítají stávající systém, kdy o složení a 

pořadí jednotlivců na kandidátních listinách rozhoduje strana a volič má možnost toto 

pořadí ovlivnit pouze 0-4 preferenčními hlasy. Tato skutečnost už předem téměř 

zaručuje, že do sněmovny budou zvoleni kandidáti z prvních míst. To pak podle 

                                                   
123 Přímá volba poslanců 2014, O co nám jde? (http://www.primavolbaposlancu.cz/o-co-nam-jde/, 21. 3. 
2014). 
124

 Přímá volba poslanců 2014, Změňte politiku v České republice (http://www.primavolbaposlancu.cz/, 
20. 3. 2014). 
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iniciativy dovoluje zákulisním hráčům zasahovat do sestavování kandidátek mimo 

dohled veřejnosti a bez jakékoliv odpovědnosti
125

. 

Koncept navrhovaného volebního systému je založen na zavedení většinového 

volebního systému
126

. Od takového volebního systému iniciativa očekává lepší 

podmínky pro kandidaturu nezávislých osobností. I zaběhlé politické strany budou na 

své kandidátky stavět kvalitní členy, kteří mají šanci uspět. Takto zvolení poslanci 

budou veřejně známí lidé s osobní odpovědností a se skutečným zájmem o veřejné 

záležitosti. Přímá volba poslanců má za cíl vytvoření speciálního vztahu mezi voličem a 

zastupitelem, tedy přímou zodpovědnost za politické kroky
127

. 

Cílem iniciativy je vzbudit veřejnou diskuzi o potřebě změny volebního systému 

do Poslanecké sněmovny PČR. Jako vhodné strana doporučuje zavedení většinového 

systému. Z oficiálních stránek strany však nelze vyčíst, o jaký druh většinového 

systému by se mělo jednat. Iniciativa ale převážně operuje s dvoukolovým absolutně 

většinovým systémem
128

 a systémem relativní většiny
129

. Důkazem toho je předkládání 

Francie a Velké Británie jako příkladu
130

. Konkrétní parametry zvoleného volebního 

systému nechávají otevřené diskuzím.  

Reforma volebního systému je podle iniciativy krokem ke zlepšení poměrů. 

Celková podoba volebního zákona by měla být výsledkem celospolečenské a odborné 

diskuze. Přívrženci iniciativy však trvají na zachování několika požadavků. Jedním 

z nich je to, že každý poslanec musí být zvolen sám za sebe, nikoli na hromadné 

kandidátce politických stran. Automaticky tak musí dojít ke zmenšení volebních 

obvodů. S tím souvisí doporučení iniciativy týkající se rozdělení území na volební 

obvody. Navrhuje zachování stávajících senátních obvodů, které by rozdělila na 2. Na 

základě tohoto návrhu by bylo zvoleno 162 poslanců. Tento počet by byl navýšen o 

jednoho zastupitele, kterého by volili občané ČR žijící v zahraničí
131

.  

                                                   
125

 Přímá volba poslanců 2014, O co nám jde? (http://www.primavolbaposlancu.cz/o-co-nam-jde/, 23. 3. 
2014). 
126

 Přímá volba poslanců 2014, Dvě většiny v poslanecké sněmovně 
(http://www.primavolbaposlancu.cz/dve-vetsiny-v-poslanecke-snemovne/, 23. 3. 2014). 
127

 Přímá volba poslanců 2014, O co nám jde? (http://www.primavolbaposlancu.cz/o-co-nam-jde/, 23. 3. 
2014). 
128 Přímá volba poslanců 2014, Vstříc kabinetu jedné strany (http://www.primavolbaposlancu.cz/vstric-
kabinetu-jedne-strany/, 24. 3. 2014). 
129 Přímá volba poslanců 2014, O co nám jde? (http://www.primavolbaposlancu.cz/o-co-nam-jde/, 24. 3. 
2014). 
130

 Tamtéž.  
131

 Přímá volba poslanců 2014, Otázky a odpovědi (http://www.primavolbaposlancu.cz/otazky-a-
odpovedi/, 24. 3. 2014). 
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Změna volebního systému do Poslanecké sněmovny PČR se samozřejmě dotkne 

i horní komory. Jelikož by předpokládaná podoba volebního systému do dolní komory 

byla velice podobná senátnímu volebnímu systému, je nutné vést diskuze o jeho 

zachování a případné reformě. O změnách týkajících se horní komory PČR by podle 

iniciativy měla rozhodovat až poslanecká sněmovna, která vznikla na principech 

reformovaného volebního systému
132

.   

Iniciátoři přímé volby poslanců nejsou členové politických stran. Svého cíle se 

snaží dosáhnout pomocí apelu na občanskou společnost a získáním její podpory. 

Společným úsilím by byl vyvinut tlak na parlamentní strany, které by byly donuceny se 

změnou volebního systému zabývat. Dle původního požadavku měla být přímá volba 

poslanců zavedena již pro parlamentní volby 2014. Jelikož se ale konaly volby 

předčasné, nestihl se plán realizovat. I přesto aktivita iniciátorů neutichá. V nastávající 

době se chystají oslovit předsedy parlamentních politických stran a předat jim svou 

výzvu. Kromě toho osloví všechny poslance a senátory s požadavkem na zaměření se na 

změnu volebního systému. Současně byla iniciativa sbírat podpisy pod výzvu a 

přesvědčovat ostatní politiky, odborníky a veřejnost o tom, že změnou volebního 

systému lze zlepšit politickou kulturu a tím i život v České republice
133

.  

3.3.3. Analýza návrhu 

Jak již bylo řečeno – iniciativa Přímá volba poslanců 2014 nepřichází s návrhem 

na zavedení konkrétního volebního systému. Jediným požadavkem je, aby se jednalo o 

většinový volební systém, kdy by voliči přímo volili své zástupce. Konečná podoba 

volební reformy by měla být výsledkem širokého konsenzu, jak napříč politickými 

stranami, tak odborníky či širokou veřejností.  

I přes to, že cílem iniciativy není propagovat určitý typ volebního systému, 

v jejích prohlášeních a na internetových stránkách se často objevují odkazy na příklad 

Francie a Velké Británie
134

, jakožto vzoru pro potenciální volební reformu v České 

republice. Tyto dvě země spojuje mechanismus většinové volby v malých 

jednomandátových obvodech, kdy vítězí ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů. Tyto 

atributy prosazují i členové iniciativy. Zde je ale třeba podotknout, že i přesto, že se pro 

volby do francouzského Národního shromáždění a britské Dolní sněmovny (House of 

                                                   
132 Přímá volba poslanců 2014, O co nám jde? (http://www.primavolbaposlancu.cz/o-co-nam-jde/, 26. 3. 
2014). 
133

Tamtéž.  
134 Tamtéž. 



  

73 
 

Commons) používá většinový systém, jedná se o jeho dvě různé varianty, tedy 

dvoukolový systém s relativní většinou ve Francii a systém relativní většiny ve Velké 

Británii. Jelikož jsem se dvoukolovým většinovým systémům již věnovala v kapitole 

pojednávající o návrhu docenta Kubáta, zaměřím se nyní na potenciální aplikaci 

volebního systému relativní většiny.  

Systém relativní většiny (FPTP) neboli také systém prvního v cíli je ve světě 

velmi rozšířen. Podle údajů Reynoldse a Reillyho bylo k roku 2004 na světě 47 zemí, 

které tento volební systém aplikovaly pro některé ze svých voleb (Reynolds, Reilly, 

Ellis; 2005: 35). Systém FPTP se nejčastěji vyskytuje v zemích bývalého britského 

impéria. Jako nejčastější příklady pro analýzu jsou uváděny volby do dolní komory ve 

Velké Británii, Kanadě a Indii (Reynolds, Reilly, Ellis; 2005: 35).  

Hlavní parametry systému relativní většiny jsou: jednokolová volba jednoho 

kandidáta v jednomandátovém obvodě, přičemž vítězí kandidát s největším počtem 

hlasů. Ani tento výčet definičních kritérií však není úplný, a proto je dále doplňován o 

další atributy v souvislosti s konkrétní případovou analýzou hraničních politických 

systémů (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 112).  

Mnoho odborníků
135

 na politické systémy považuje volební systém FPTP za 

jednoduchý. Takový názor lze považovat za pravdivý, avšak pouze z hlediska volebního 

aktu voliče a z hlediska zjišťování volebního výsledku a rovněž ve vztahu mezi aktem 

volby a výsledku. Na základě těchto tvrzení lze říci, že volební systém relativní většiny 

je vhodný například pro země s nízkou gramotností (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 

2009: 113). 

Co je však problematické v souvislosti s FPTP, je predikce jeho účinků. Systém 

může mít řadu nejrůznějších, často protikladných efektů, které do značné míry závisí na 

širším uspořádání politického útvaru, v němž se využívá (Chytilek, Šedo, Lebeda, 

Čaloud; 2009: 113). Tím je vyvráceno Duvergerovo pravidlo stranického systému z 50. 

let 20. století o tom, že v případě užití jednoduchého většinového volebního systému, 

směřuje systém k bipartismu (Duverger, 1964: 203). Diskuze o účincích systému došla 

až tak daleko, že čím dál tím více autorů se přiklání k tvrzení, že žádné dva systémy 

prvního v cíli nefungují identicky (Blau cit. dle Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 

113). 

                                                   
135 Např. Reynolds, Reilly, Kubát, Farrell (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009:113). 
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Z výše uvedeného vyplývá, že možných efektů daného volebního systému je 

několik a v praxi se mohou vyskytovat v odlišné konfiguraci a míře (Chytilek, Šedo, 

Lebeda, Čaloud; 2009: 114). Kromě základní tendence většinových systémů produkovat 

parlamentní většinu a tím jednobarevnou vládu disponuje systém FPTP řadou pozitiv. 

Jednou z nich je nabídka jasné volby mezi dvěma (vládními) alternativami, neboť 

systém podreprezentovává třetí strany a výrazně ztěžuje přístup nových stran do 

systému. Kromě toho produkuje jednobarevnou opozici a podporuje souborné, 

teritoriálně a funkcionálně rozprostřené strany
136

 (Reynolds, Reilly, Ellis; 2005: 36). 

Kromě toho redukuje zastoupení extremistických stran a ustavuje zvláštní vztah mezi 

zvoleným poslancem a jeho volebním obvodem. Systém FPTP rovněž umožňuje lepší 

podmínky pro zvolení nezávislých kandidátů a v neposlední řadě je tu ona zmíněná 

výhoda jednoduchosti volby (Reynolds, Reilly, Ellis; 2005: 36-37). 

Mezi hlavní negativa volebních systémů relativní většiny patří zmíněná 

podreprezentace menších stran (vyjma regionálně koncentrovaných). Nevýhodou 

systému je rovněž otázka personálního obsazení. Fakt, že strany nominují kandidáta, 

který má největší šanci uspět, vede k tomu, že jsou eliminováni zástupci rasových a 

etnických menšin (Reynolds, Reilly, Ellis; 2005: 37). Zároveň dochází ke snižování 

zastoupení žen, které jsou v procesu vnitrostranického výběru kandidátů eliminovány 

častěji než v listinných systémech (Farell cit. dle Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 

118).   

Dalším z účinků FPTP může být zvýšení významu tzv. regionálních lén, tzn. 

oblastí, v nichž některá ze stran získá absolutní většinu mandátů a tím vyloučí ostatní 

strany z reprezentace. Významným negativem je velké množství propadlých hlasů, což 

v konečném důsledku může vést voliče k odcizení od politiky, neboť dostanou pocit, že 

jejich názor nebude vyslyšen a tím se stává zbytečným (Reynolds, Reilly, Ellis; 2005: 

37). Systém FPTP umožňuje vhodné podmínky pro tzv. gerrymandering neboli 

účelovou manipulaci s hranicemi volebních obvodů, a malapportionment, neboli 

manipulaci s počtem voličů v jednotlivých volebních obvodech (Farell cit. dle Chytilek, 

Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 118). Neposledním sporným účinkem je potenciální 

podpora vzniku a reprodukce stran založených na klanovém či etnickém principu. Tyto 

strany nemají žádné pobídky k tomu, aby dále teritoriálně expandovaly a hledí si spíše 

individuálních zájmů (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 118). 

                                                   
136

 Tzn. strany schopné překonávat nejrůznější etnické a regionální bariéry (Caramani cit. dle Chytilek, 
Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009:114). 
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Zastáncem zavedení většinového volebního systému je v současnosti ODS. 

Deklaruje tak ve svém volebním programu z roku 2013. „Budeme podporovat zavedení 

většinového systému pro volby do Poslanecké sněmovny, které přiblíží poslance voličům 

a spojí je více s konkrétním územím. Tento způsob výběru poslanců by navíc posílil 

stabilitu českých vlád, jejíž absence je dlouhodobým problémem české politiky. Neustálé 

obměny vlád a vládní krize odvádějí pozornost vlády od její klíčové role poskytovat za 

vybrané daně občanům kvalitní služby.“
137

 

Jak ale z prohlášení ODS vyplývá, strana nepreferuje konkrétní podtyp 

většinového volebního systému. Přesto ale někteří její členové v minulosti veřejně 

vystupovali ve prospěch konkrétního typu tohoto systému. Jedním z takových je Petr 

Sokol, člen ODS a politolog. Ten preferuje volební systém relativní většiny, tedy 

rozdělení území ČR do 200 volebních obvodů, kdy by v každém obvodě vyhrál ten 

kandidát, který by získal nejvíce hlasů
138

. Většina členů Občanské demokratické strany 

trvá na prosazení většinového systému dlouhodobě. Mezi podporovatele volebních 

změn patří např. bývalý prezidentský kandidát Přemysl Sobotka (Wirnitzer, 2012) či 

bývalý premiér Petr Nečas, který v roce 2012 přímo podpořil aktivitu iniciativy Přímá 

volba poslanců 2014
139

.  

Zastánci volební reformy jsou i poslanci za hnutí ANO 2011. Ti souhlasí se 

zavedením většinového systému, avšak preferují spíše dvoukolovou většinovou volbu. 

Od reformy volebního systému očekávají omezení roztříštěnosti politické scény a 

zvýšení akceschopnosti vlád. Většinový model by se měl vyznačovat větším počtem 

volebních obvodů, přičemž v každém by měl uspět jeden nebo dva kandidáti, kteří 

obdrží největší počet hlasů. Krokem k dosažení změny volebního systému by měl být 

podle ANO 2011 sněmovní podvýbor, jehož ustavení hnutí naplánovalo na začátek roku 

2014 (Svobodová, 2013). 

I přesto, že většina politiků volá po změně volebního systému, zatím se 

neobjevila konkrétní iniciativa na půdě Poslanecké sněmovny PČR, která by měla za 

úkol tento cíl naplnit. Doposud (březen 2014) nevznikl žádný sněmovní podvýbor a 

otázka volební reformy opět utichla. Utichly i hlasy ozývající se z řad členů ODS. 

Důvodem toho může být vnitrostranická krize, která stranu zastihla po odhalení 
                                                   

137  Občanská demokratická strana, Volební program ODS – Politický systém 
(http://www.ods.cz/volby2013/volebni-program/politicky-system, 27. 3. 2014). 
138  Občanská demokratická strana, Petr Sokol: zaveďme většinový volební systém, 13. 9. 2012 
(http://www.ods.cz/clanek/2415-zavedme-vetsinovy-volebni-system, 24. 3. 2014). 
139

 Občanská demokratická strana, Petr Nečas: Vítám iniciativu za přímou volbu poslanců, 12. 9. 2012 
(http://www.ods.cz/clanek/2389-vitam-iniciativu-za-primou-volbu-poslancu, 27. 3. 2014). 
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skandálu v souvislosti s pádem Nečasovy vlády. Politické strany v současnosti řeší 

nadcházející eurovolby a diskuze ohledně volebního systému do dolní komory 

parlamentu jsou nyní v pozadí. Zde je nutno podotknout, že tyto diskuze se nejčastěji 

objevují v období voleb, a zvláště v období sestavování vlád.  

Potřeba sestavit stabilní akceschopnou vládu, která by v nově zvolené 

poslanecké sněmovně disponovala bezpečnou většinou mandátů, je cílem každého 

ministerského předsedy. Mezi některými českými politiky zavládl pocit, že takové 

stability lze dosáhnout pouze změnou volebního systému konkrétně většinového, který 

bude mít za důsledek to, že vítězná strana bude mít nadpoloviční většinu mandátů. 

S takovým názorem polemizuje politolog Oskar Krejčí. Ten tvrdí, že většinový volební 

systém žádnou stabilitu nepřinese a tvrdí, že jde o účelové návrhy těch, kteří se v dané 

době cítí být nejsilnějšími politickými aktéry a od reformy si slibují posílení pravomocí 

(Krejčí cit. dle Kouda, 2013).   

  Oskar Krejčí odkazuje na výsledky a složení Senátu, pro který se využívá 

dvoukolového absolutně většinového systému. To má za důsledek tzv. regionalizaci 

voleb a tím i fakt, že je v Senátu více politických subjektů než v Poslanecké sněmovně 

(Kouda, 2013,
140

). Většinový volební systém obecně vede k lokalismu a politice 

soustředěné na volební obvod. Tento vývoj je jistě pozitivní pro zastánce přímé 

demokracie, protože přibližuje politiku přímo občanům. Je-li ale veškerá politika 

lokální, jak je potom možné slušně zvládnout politiku národní? Podle Sartoriho si 

prezidentský systém dokáže s odstředivými a lokalistickými tlaky poradit lépe než 

systémy parlamentní. Tyto systémy totiž nejsou chráněny proti rozmarným a 

lokalistickým politikům. Situace je navíc umocněna v případě, že strany nejsou 

disciplinované (Sartori, 2001: 68-69). 

Krejčí odmítá také argument, který předpokládá voličské chování typické např. 

pro Velkou Británii či USA, tedy rozhodování na základě dvoustranického formátu. 

Český volič podle něj používá strategickou volbu čili „vyvažuje“. Změna pravidel vede 

i ke změně chování – vybírá menší zlo, a to nejen podle toho, kdo se mu líbí, ale také 

aby zabránil někomu usurpovat moc (Krejčí cit. dle Kouda, 2013).  

Výše uvedená pozitiva a negativa většinových systémů jen dokládají jejich 

různorodé účinky, které v daném politickém režimu mohou být libovolně kombinovány. 

Jako o žádném z volebních systémů, tedy ani o tomto nelze tvrdit, že je tím nejlepším. 

                                                   
140

 Senát Parlamentu České republiky, Seznam senátorů 
(http://www.senat.cz/senatori/index.php?par_2=2, 27. 3. 2014). 
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Lze jen těžko predikovat, jaké dopady by měl na českou politickou scénu. Jelikož je zde 

využíván poměrný volební systém, byla by to změna radikální a trvalo by několik voleb, 

než by se ustálilo voličské chování. Co se tohoto fenoménu týká, považuji za nutné 

zmínit nebezpečí, které v sobě většinové volební systémy skrývají. Jedná se o volební 

účast. Jak již bylo řečeno, systém vede ke zvýšení počtu propadlých hlasů. Pocit, že hlas 

propadne a volič nemá šanci ovlivnit politické dění, může vést k tomu, že se dalších 

voleb nezúčastní. Klesne tak voličská účast a tím i legitimita zvoleného tělesa. Proto se 

ptám, zdali bychom měli podstoupit takové riziko, zvláště v případě, že zájem o politiku 

a nechuť veřejnosti k ní, je jedním z hlavních argumentů potřeby reformovat volební 

systém.  

  V současnosti se pod činnost iniciativy Přímá volba poslanců 2014 přihlásilo 

3 877 občanů (stav k 28. 4. 2014). Cílem těchto osob je rozvést diskuzi o reformě 

volebního systému směrem k přechodu na systém většinový. Představa o konkrétní 

podobě většinového systému však není blíže specifikovaná. Očekávání od tohoto 

systému jsou do značné míry idealistická a v jistých případech naivní. Daný systém by 

zřejmě skutečně vedl k vytvoření jednobarevné vlády, avšak tato vláda by disponovala 

mocenským monopolem nejen nad vládou, ale i sněmovnou a ministerstvy. Lze tedy 

předpokládat soustředění moci ještě do užšího mocenského centra, než je tomu tak nyní.  

3.4. Návrh Hnutí za přímou demokracii 

3.4.1. O hnutí 

Hnutí za přímou demokracii je občanské sdružení, které vzniklo v únoru 2001. 

Nejedná se o politickou stranu a deklaruje, že si jí ani v budoucnu nechce stát. Cílem 

sdružení je změnit postavení občanů v politickém systému České republiky tak, aby se 

lid stal skutečným nositelem moci ve státě. Členové sdružení se hlásí k demokracii a 

humanitním hodnotám, jejichž naplnění spatřují v systému přímé demokracie. Podle 

představitelů Hnutí je třeba na sebe převzít odpovědnost za náš stát, stát se svobodnými, 

zodpovědnými a solidárními občany, kteří se spoléhají především sami na sebe a nebojí 

se rozhodovat o svém vlastním osudu
141

.  

Hnutí si klade za cíl dosáhnout vyšší míry decentralizace moci, a proto 

podporuje pouze ty politické strany, které sdílejí myšlenku polopřímé demokracie. 

Členové hnutí zastávají názor, že české společnosti chybí diskuze o komunismu. Proto 

                                                   
141 Hnutí za přímou demokracii, Kdo jsme (http://www.hzpd.cz/kdo-jsme/, 27. 3. 2014). 
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se snaží o její vyvolání a přispění do ní vlastními příspěvky. Taková diskuze je 

důležitou pro další vývoj a pochopení pojmů levice a pravice. Nově vzniklá společnost 

by měla fungovat na prvcích přímé demokracie, která bude uplatněna rovněž 

v ekonomice. Rozhodující budou zájmy většiny, které budou prosazovat hodnoty míru, 

spolupráce, solidarity, rovnosti a svobody, společně s důrazem na ochranu přírody při 

zajištění trvale udržitelného ekonomického růstu
142

. 

3.4.2. Návrh změny politického systému 

Hlavním východiskem sdružení je fakt, že pro dosažení skutečné demokracie je 

nezbytné doplnit zastupitelské systémy o možnost přímé účasti občanů ve všech 

rozhodovacích procesech. Hnutí za přímou demokracii definuje čtyři cíle: 1) uzákonění 

práva občanů na iniciativu a referendum, 2) odvolatelnost poslanců a obecních 

zastupitelstev na základě přání občanů, 3) spolurozhodování občanů, politiků a 

zastupitelů a 4) podpora vzniku podniků vlastněných zaměstnanci, čímž dojde ke změně 

samotné podstaty ekonomického systému
143

.  

Hnutí za přímou demokracii dokonce vytvořilo vlastní návrh občanské ústavy, 

který považují za první návrh na komplexní a radikální změnu českého politického 

systému od vzniku České republiky. Ústava je psaná s cílem rozšířit práva občanů a 

umožnit jim více se podílet na veřejné správě. Zástupci hnutí považují politickou scénu 

za prohnilou, a proto návrh ústavy počítá s omezením významu politických stran. 

Ústava je psána v duchu nastolení polopřímé demokracie nikoli demokracie přímé, 

neboť tu členové Hnutí považují za utopickou
144

. 

Model polopřímé demokracie podle představ členů sdružení zachovává 

zastupitelské sbory i ostatní dosavadní struktury politického i státního systému na všech 

úrovních, ale doplňuje je institucemi a procedurami umožňujícími občanskou kontrolu i 

přímou účast občanů v rozhodovacím procesu. Hnutí tedy neusiluje o úplné zrušení nyní 

platné Ústavy, ale pouze ji doplňuje a pozměňuje podle společných zásad Hnutí. 

Skupina navrhovatelů je tvořena Pavlou Bařinovou (občanská aktivistka), Ph.D. Jiřím 

Polákem (politolog a spisovatel), PhDR. Milanem Valachem Ph.D. a Veronikou 

Valachovou
145

. 

                                                   
142 Hnutí za přímou demokracii, Kdo jsme (http://www.hzpd.cz/kdo-jsme/, 27. 3. 2014).  
143 Hnutí za přímou demokracii, Cíle HzPD (http://www.hzpd.cz/cile-hzpd/, 28. 3. 2014). 
144

 Hnutí za přímou demokracii, Návrh občanské ústavy (http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-
ustavy#uvod, 28. 3. 2014). 
145 Tamtéž. 
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Jako v současné platné Ústavě, i v návrhu platí, že lid je zdrojem veškeré státní 

moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Návrh 

je ale doplněn o další zprostředkovatelské orgány jako je plebiscit, lidová iniciativa, 

referendum a v přesně vymezených oblastech občanské komise. Ústavní zákon může 

stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. V ostatních případech je přímý výkon 

státní moci podmíněn podpisovou akcí, kdy je zapotřebí podpory nejméně 1 % občanů 

České republiky
146

.  

Referendum je dvojího druhu, tj. plebiscit, referendum vyhlášené vládou, 

parlamentem, nebo orgánem místní samosprávy a lidové referendum vyhlášené na 

základě iniciativy jednotlivého občana, skupiny občanů, nebo občanského hnutí. 

K přijetí navrhovaného opatření je zapotřebí nadpoloviční podpora účastníků referenda. 

Referenda mohou být povinná, což znamená, že se musí konat v určitých, zákonem 

nebo Ústavou stanovených případech, nebo nepovinná
147

.   

Návrh počítá s úpravou podmínek pro poltické strany. Konkrétně zakazuje 

financování politických stran právnickými subjekty. Financování subjekty fyzickými by 

se mělo limitovat částkou, která bude upravena zvláštním zákonem. Strany by podle 

nové ústavy měly vést transparentní účetnictví. Pokud některá ze stran poruší tato 

pravidla, hrozí jejím hlavním funkcionářům obvinění z trestného činu a straně soudní 

rozpuštění strany. Konkrétní podrobnosti by měly být obsaženy v zákonu o politických 

stranách. Změna v souvislosti s prosazením navrhované podoby ústavy, by měla nastat i 

v oblasti možností její potenciální změny. Ústava může být doplňována či měněna 

pouze ústavními zákony, které musí být nejdříve projednány v občanských komisích a 

schváleny v referendu
148

. 

Změny by se měly týkat i oblasti zákonodárné moci. Ta náleží Parlamentu, 

instituci lidové iniciativy a referenda, jakož i v přesně definované oblasti, instituci 

občanských komisí. Volby do Parlamentu by se měly konat na základě většinového 

volebního systému. V každém volebním obvodu by měl být zvolen ten kandidát, který 

dostane nejvíce hlasů, a to bez ohledu, jestli kandiduje sám za sebe, za politickou stranu 

a politické nebo občanské hnutí. Přesná pravidla volebního zákona by měla být 

vypracována občanskými komisemi a schválena lidovým referendem
149

.  

                                                   
146  Hnutí za přímou demokracii, Návrh občanské ústavy (http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-
ustavy#uvod, 28. 3. 2014).  
147

 Tamtéž. 
148

 Tamtéž.  
149 Tamtéž.  
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Návrh ústavy počítá s vyslovením nedůvěry poslanci. Mělo by se tak stát 

v referendu iniciovaném nejméně takovým počtem voličů v příslušném volebním 

obvodu, který odpovídá minimálnímu počtu podpisů voličů předepsanému pro místní 

referendum v obci se stejným počtem voličů. Pro vyslovení nedůvěry stačí nadpoloviční 

většina účastníků takového referenda. Toto vyslovení nedůvěry se smí konat maximálně 

jednou ročně, a to nejdříve jeden rok po nástupu poslance do funkce
150

.  

Výrazná změna, kterou by návrh ústavy přinesl je zákaz souběhu funkcí 

poslance a člena vlády. Rovněž by mělo platit, že žádný člen vlády nesmí být 

funkcionářem kterékoli politické strany. Všechna hlasování poslanců by měla být 

veřejná a měly by o nich být činěny veřejné zápisy, z nichž by bylo patrné, jak který 

poslanec hlasoval. Návrh zákona by mohl podávat poslanec, skupina poslanců, vláda, 

zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku a občan nebo skupina občanů 

České republiky v případě, že získají podporu nejméně 1 % oprávněných voličů
151

.  

Co se týká výkonné moci, tak ta by měla být dle návrhu podřízena moci 

zákonodárné. Prezident republiky by měl být odpovědný za výkon své moci podle 

platných zákonů Parlamentu a občanům České republiky. Občané mohou prezidenta 

odvolat v referendu konaném na základě občanské iniciativy podle Zákona o referendu. 

Toto hlasování by se mohlo konat maximálně jednou za dva roky, a to nejdříve jeden 

rok od nástupu prezidenta do funkce. Podle návrhu ústavy by již neplatilo, že prezident 

jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády, ale to, že prezident 

jmenuje své náměstky a ministry – vedoucí jednotlivých resortů. Samotný prezident by 

se tak stal předsedou vlády
152

.  

Změny Ústavy se týkají i zastupitelstev, konkrétně možnosti v místním 

referendu odvolat zvolené zastupitele. Starostové, primátoři i hejtmani by nově měli být 

voleni přímo. I je by pak bylo možné odvolat v referendu
153

.  

Poslední novinkou ovlivňující politický režim je zřízení tzv. Občanských komisí. 

Jejich funkce by měla být čistě poradní. Rozhodování by se mělo provádět jen 

v zastupitelských sborech, jakým je např. Parlament, a v referendu. Výjimkou by byla 

jednou za rok svolaná administrativní občanská komise, která by s konečnou platností 

stanovila výši platů a ostatní materiální výhody pro politiky na všech úrovních a pro 
                                                                                                                                                               

149  Hnutí za přímou demokracii, Návrh občanské ústavy (http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-
ustavy#uvod, 28. 3. 2014). 
150 Tamtéž. 
151

 Tamtéž. 
152

 Tamtéž.  
153 Tamtéž. 
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vyšší státní úředníky. Takový systém je odvozen od zásady, že politici a úředníci jsou 

zaměstnanci občanů – daňových poplatníků – a že tudíž jejich platy musí být určovány 

reprezentanty zaměstnavatele, jak se děje na všech ostatních pracovištích. Právo určovat 

platy je přiznáno občanům reprezentovanými členy ve zmíněných občanských 

komisích
154

.  

Hnutí za přímou demokracii počítá s tím, že nejprve by se ve společnosti vedly 

diskuze o jejich návrhu. Cílem je zapojit do této diskuze co největší množství občanů. 

Paralelně s tím bude sdružení usilovat o vytvoření jakési sítě buněk přímých demokratů, 

kteří budou propagovat ideu transformace státu ve skutečnou demokratickou republiku 

občanů, propagovat a šířit návrh Občanské ústavy, usilovat o využití metod přímé 

demokracie v řešení místních problémů a tím konkrétně ukazovat praktický přínos 

demokracie. Definitivní text by pak měl být předložen veřejnosti ke schválení či 

zamítnutí
155

.  

3.4.3. Analýza návrhu 

Jednou z největších novinek, které by Hnutí za přímou demokracii rádo 

prosadilo, je zrušení horní komory Parlamentu ČR, Senátu. Takový požadavek dnes 

zastává část české společnosti a odborníků. Na druhou stranu se ale objevují i hlasy po 

posílení pravomocí tohoto orgánu. Ať už jsou ale názory jakékoliv, jedno mají společné, 

a to požadavek transformace Senátu PČR (Kysela, 2004: 570). 

Senát byl zřízen jako jakýsi sbor moudrých. O konkrétní podobě se už od 

počátku vedly spory a to je znát až dodnes. Posléze Senát vznikl v kompromisní 

podobě. Je volen většinovým způsobem v jednomandátových obvodech, projednává 

všechny zákony s výjimkou státního rozpočtu a nemá vliv na vládu. Převážil tedy 

argument, že se bude jednat o orgán, který bude opravovat chyby v zákonech (Pravec, 

2010). Na tento argument ale reaguje bývalý poslanec za ČSSD Zdeněk Jičínský slovy, 

že legislativním zmetkům se dá předcházet již na půdě Poslanecké sněmovny, a to 

v poslaneckých klubech a jiných odborných aparátech. Zároveň se vyslovuje pro 

racionalizaci zákonodárného procesu, konkrétně faktu, že by pozměňovací návrhy 

nemohli podávat jednotliví poslanci, ale jen jejich skupiny, např. desetičlenné (Jičínský 

cit. dle Pravec, 2010). 

                                                   
154

 Hnutí za přímou demokracii, Návrh občanské ústavy (http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-
ustavy#uvod, 28. 3. 2014).  
155 Tamtéž. 
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V neprospěch zachování druhé komory parlamentu hovoří volební statistiky. 

Volební účast se pravidelně pohybuje kolem 30 %
156

. Výjimku tvoří případy, kdy byly 

spojeny senátní volby s volbami komunálními. Další argument v neprospěch zachování 

Senátu je jeho nákladnost. Existence a fungování horní komory parlamentu stojí Českou 

republiku ročně zhruba půl miliardy korun (Pravec, 2010).  

Na obhajobu existence Senátu jsou stavěny argumenty, jako například 

rozhodnutí, díky kterým se podařilo ušetřit nemalý finanční obnos. Takovým příkladem 

může být zamítavé stanovisko z roku 2002 proti návrhu zákona o přijetí nezbytných 

úvěrů nutného ke koupi 24 nadzvukových stíhaček Gripen za 60 miliard korun (Pravec, 

2010). Existují však i příklady, kdy Senát zablokoval přijetí pro stát důležitých zákonů. 

Tím může být rozhodnutí z roku 2005, kdy horní komora překazila zákon o výstavbě 

vybraných dálnic, který měl státu usnadnit vyvlastňování (Pravec, 2010).  

Ve prospěch zachování druhé komory se vyslovují politologové Vladimíra 

Dvořáková a Jiří Kunc. Ti vyzdvihují rozdělení časového období volby Senátorů a také 

jiný způsob volby, což umožňuje formování politické většiny jiné než v Poslanecké 

sněmovně PČR. Jeho rozhodnutí je přehlasovatelné kvalifikovanou většinou 

v Poslanecké sněmovně, což v případě dostatečné podpory zabraňuje zablokování 

systému. Oba politologové upozorňují na fakt, že současná Ústava nedovoluje Senátu 

to, co mu podle zakladatelské myšlenky přísluší. Druhá rovina vysvětlení je o něco 

složitější a souvisí s politickou kulturou, lépe řečeno s hlavními tématy sdělovacích 

prostředků. Masmédia se soustředí takřka výhradně na každodenní dohadování a 

problém složitého vytváření konsensu v zásadních otázkách nechávají stranou, v horším 

případě takový konsensus považují za něco negativního, blokujícího „efektivitu“ 

rozhodování (Dvořáková, Kunc; 2013). 

Východiska z této situace lze shrnout jednoduše. Existují pouze dvě alternativy: 

buď Senát zrušit, nebo posílit jeho pravomoci. První alternativa posílí majoritní logiku 

řešení konfliktů, a tím prohlubující se propast mezi sférou sociální a politickou, 

alternativa druhá vytvoří širší prostor pro hledání konsensu v základních otázkách 

politiky. Její uskutečnění pak bude záležet i na Senátu, jak dokáže tento prostor využít a 

jak dokáže na veřejnosti prezentovat svá úsilí. Senát pak může být nejen garantem 

ústavnosti v nejširším slova smyslu, stabilizujícím a konsensuálním prvkem v našem 

                                                   
156 Volby.cz, Výsledky voleb a referend (http://volby.cz/, 29. 3. 2014). 
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politickém systému, ale i prvkem, který bude inspirovat rozvoj demokratické politické 

kultury (Dvořáková, Kunc; 2013). 

Možné zrušení Senátu může mít souvislost se změnou volebního systému 

Poslanecké sněmovny. Volby do ní by se měly konat na základě většinového volebního 

systému. Lze tedy přepokládat, že existence dvou podobně volených orgánů Parlamentu 

není zapotřebí. Co se týká volebního systému, Hnutí za přímou demokracii blíže 

neinformuje, o jaký jeho podtyp by se mělo jednat. Podle zmínky v návrhu Ústavy by se 

zřejmě jednalo o systém FPTP, volební systém relativní většiny, kterému jsem se již 

blíže věnovala v kapitole o změně politického systému iniciativy Přímá volba poslanců 

2014. 

Jako v návrhu Úsvitu přímé demokracie se i u Hnutí za přímou demokracii 

objevuje požadavek na zavedení prvků přímé demokracie, jako je např. referendum. 

Problematickou v tomto ohledu je absence výčtu záležitostí, které nemohou být 

předmětem hlasování. Stejně jako v případě Úsvitu přímé demokracie, Hnutí neurčuje 

procentní hranici potřebné účasti v referendu proto, aby mohlo být označeno za platné. 

V praxi by se tak mohlo rozhodovat o čemkoliv a ke schválení by stačil souhlas 50 % a 

více voličů, kteří přišli hlasovat.  

Součástí konceptu nového politického systému v České republice je možnost 

odvolatelnosti politiků, nejen poslanců, ale také např. zastupitelů či prezidenta. Nástroj 

odvolání politiků je dobrým prostředkem pro získání popularity v řadách občanů. Ti 

jsou často nespokojeni s chováním politiků, a tak by tento nástroj jistě přivítali. Už 

vůbec si ale neuvědomují, že stejně jako prostředek k odstranění politiků, kteří zneužili 

svou moc, by se mohlo jednat o nástroj politického boje. Odvolatelnost politiků může 

na první pohled vypadat, že posiluje demokracii, ale ve skutečnosti posiluje jen 

populismus a snižuje akceschopnost zákonodárné moci (Čurn, 2013). 

Jak z návrhu Občanské ústavy vyplývá, cílem Hnutí je přiblížit občanům 

politiku a umožnit jim více se podílet na rozhodování. Rovněž z toho vyplývá snaha o 

omezení role politických stran. Za krok k tomu může být považována snaha o změnu 

financování stran. Podle stávajícího systému je státní příspěvek stranám určen na 

základě jejich úspěšnosti ve volbách
157

. Oslabení vlivu poltických stran může mít 

negativní vliv na fungování parlamentního systému. Ten je založen na soutěži 

politických stran. Strany v parlamentních režimech jsou disciplinované, což umožňuje 

                                                   
157 Čl. 20 ústavního zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.  
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lepší vládnutí. Disciplinovanost poslanců či zastupitelů by však zavedením většinového 

volebního systému mohla být narušena. Důvod toho je personalizace voleb, která má za 

následek oslabení vlivu politických stran a nárůst politického individualismu. Zvolení 

zastupitelé jsou odpovědní především voličům, nikoliv stranickému rozhodnutí.  

Výraznou změnou prosazovanou Hnutím za přímou demokracii je ústavní 

požadavek na zákaz souběhu funkcí poslance a člena vlády. Prolínání výkonné a 

zákonodární moci je jednou ze základních charakteristik parlamentního režimu (Beyme 

cit. dle Kysela, 2008: 28).  Nositelem výkonné moci by se stal prezident, který si 

jmenuje vládu. Prezident jako hlava výkonné moci je jedním z charakteristických znaků 

prezidentského režimu. Tomu ale odporuje bod v navrhované ústavě, podle něhož je 

moc zákonodárná nadřazena moci výkonné. Prezidentskému systému rovněž odporuje 

fakt, že prezident by s vládou měl předstupovat před Parlament se žádostí o udělení 

důvěry. V prezidentském systému jsou na sobě obě moci nezávislé a instituty vota 

důvěry a nedůvěry neexistují. Vyvstává zde tedy otázka, o jaký politický systém se 

vlastně jedná? 

Novinkou v systému by měl být institut tzv. Občanských komisí
158

. Způsob 

jejich výběru a jednání by zaručoval, že skupiny nemohou být zkorumpovány 

specifickými zájmy a že opravdu představují reprezentativní průřez celou společností. 

Zde mě napadá hned několik otázek k zamyšlení. Jak dlouho by trval proces výběru 

jednotlivých členů komisí v případě, že by více vylosovaných odmítalo? Ne všichni 

jedinci ve společnosti se zajímají o celospolečenská témata a jsou schopni o nich jednat 

a případně rozhodovat. Kdo by rozhodoval o personálním složení skupiny expertů, kteří 

mají podávat členům komise informace? Podle jakých argumentů se budou jednotlivci 

rozhodovat, když experti musí být nezaujatí? Funkce těchto komisí je pouze poradní, co 

ale budou radit, když je jejich složení tak pestré, co se týká potenciální úrovně vzdělání 

či společenského postavení. Jak bude vypadat konsensus lidí s naprosto odlišnými 

zájmy? 

Na závěr mé analýzy, i když naprosto ne zcela vyčerpávající, bych se zaměřila 

na metody realizace návrhů Hnutí za přímou demokracii. Jak již bylo řečeno, nejedná se 

                                                   
158 Jejich složení by mělo být určeno losem. Neexistují zde žádné požadavky na vzdělání ani společenské 
postavení. Zasedání komise by mělo trvat 5 dní, kdy by první 3-4 dny dostávali účastníci maximální 
množství informací od nezávislých expertů. Poslední den se účastníci rozdělí do kroužků po 5 lidech a 
diskutují o daném problému a snaží se nalézt nejvhodnější řešení. Pak by se všichni měli sejít zase 
dohromady a společně se shodnout na doporučení, jak by se měl konkrétní problém řešit. Platilo by, že 
ke konkrétnímu problému by bylo organizováno 10 občanských komisí současně (Hnutí za přímou 
demokracii, Návrh občanské ústavy (http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-ustavy#uvod, 28. 3. 2014). 
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o politickou stranou a deklaruje, že se jí ani stát nechce. Svůj návrh se členové a 

příznivci snaží prosadit v rámci celospolečenské diskuze, což spočívá v šíření 

informací, podepisování petic a diskuzí na Facebooku. Hnutí pořádá kampaně na různá 

témata a k významným celospolečenským událostem vydává svá stanoviska. Vzhledem 

k zaměření a cílům sdružení předpokládám, že kdyby se členové měli přiklonit k nějaké 

současné parlamentní straně, byl by to Úsvit přímé demokracie.  

V úplném závěru si ještě dovoluji poznamenat, že internetové stránky Hnutí 

nebudí v člověku příliš zaujetí. V textu se často objevují chyby a řazení témat je 

chaotické. Kromě odkazu „Kontakty“ se zde nesetkáme s konkrétními jmény. Výjimkou 

je snad výčet autorů návrhu Občanské ústavy, jejichž jména jsem uvedla v textu. 

V souvislosti s tím jen upozorním na fakt, že ani jeden z autorů návrhu Ústavy nemá 

právnické vzdělání. Takový fakt může být brán jako za hrubý nedostatek a okolnost, 

která aktivitám Hnutí ubírá na relevanci, zvláště při sepsání tak důležitého dokumentu, 

jakým má být Ústava ČR.  
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4. Návrhy členů akademické obce 

4.1. Návrh na změnu volebního a politického systému podle Michala Kubáta 

4.1.1. Michalovi Kubátovi 

  Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. vystudoval politologii na Institutu 

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti 

je docentem politologie na FSV UK. Publikoval několik publikací, mj. také v angličtině 

a polštině. Je autorem mnoha odborných časopiseckých a sborníkových studií, statí a 

několika odborných překladů z polštiny. Zabývá se teorií politiky (demokratické a 

nedemokratické politické režimy, opozice) a politickými systémy středovýchodní 

Evropy, především Polska.  

4.1.2. Popis návrhu 

  Svůj návrh na změnu politického systému a systému volebního Michal Kubát 

předkládá ve své knize „Současná česká politika: co s neefektivním režimem“. Na úvod 

nutno podotknout, že v úvodní teoretické části autor rozlišuje mezi politickým režimem 

a systémem
159

. Jak on sám zdůrazňuje, jeho cílem je změna českého politického režimu 

s cílem racionalizovat ho, a dosáhnout tak stability a akceschopnosti (Kubát, 2013a: 20-

22). Mimo to nabízí konkrétní kroky, které vedou k zefektivnění parlamentního režimu 

v českém prostředí. Kubát za racionalizovaný parlamentarismus považuje takový 

parlamentní režim, ve kterém je posílena vláda v čele s premiérem, protože ta má 

reálnou moc
160

 (Kubát, 2013a: 34-35). Kroky směřující k racionalizaci parlamentarismu 

se vztahují nejen k ústavě, ale také se musí zohlednit politické faktory ovlivňující 

fungování (nejen) parlamentního režimu. Z ústavních (institucionálních) faktorů Kubát 

                                                   
159

 Politický systém zjednodušeně řečeno představuje modelové vztahy mezi politickou mocí a 
společností v rámci ohraničeného celku. Je to zobecněná síť vztahů, jejichž prostřednictvím politická moc 
komunikuje formou vstupů (především požadavky) a výstupů (zejména rozhodnutí) s okolím, které ji 
obklopuje (společnost). Naproti tomu politický režim je pojem mnohem užší a empiričtější, respektive 
nejedná se o univerzální modelovou teorii, ale o reálný způsob vykonávání politické moci v konkrétních 
podmínkách (Kubát, 2013a: 15). 
160

 Kubát zmiňuje, že pokud by docházelo ke kompetenčnímu posilování prezidenta na úkor ostatních 
institucí, především premiéra a vlády, pak už by nešlo o racionalizaci parlamentního režimu, ale spíše o 
posun směrem k poloprezidentskému režimu (Kubát, 2013a: 35). Rozdíl mezi racionalizovaným 
parlamentním režimem a poloprezidentským režimem spočívá hlavně v tom, že v prvním případě je 
posílena na prezidentovi nezávislá vláda hlavně proti parlamentu, vůči němuž však zůstává politicky 
odpovědná, zatímco v druhém případě jde především o výkonné umocnění na parlamentu nezávislého 
prezidenta, který ovšem musí svojí reálnou výkonnou moc sdílet s premiérem a vládou (Kubát, 2013a: 
35). 
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jmenuje: 1) zvýšení ochrany vlády před parlamentem
161

, 2) ustavení mechanismů 

bránících riziku neexistence řádné vlády
162

, 3) posílení vlády v režimu a posílení 

premiéra ve vládě a v celém režimu
163

, 4) usměrnění způsobu jednání parlamentu
164

 

(Kubát, 2013a: 36). 

  Jak bylo výše uvedeno, racionalizace parlamentarismu je ovlivněna nejen 

faktory ústavními, ale i politickými. Zde Michal Kubát upozorňuje na klíčovou roli 

politických stran. V souvislosti s racionalizací parlamentarismu je brán ohled na 1) 

koncentraci stranického systému, 2) koncentraci politických stran a za 3) omezení 

antisystémových a extrémních politických stran (Kubát, 2013a: 41). Je třeba zmínit, že 

největší vliv na dva výše zmíněné body mají prvky volebního systému
165

.  Důležitou je 

rovněž samotná organizace politických stran. V této otázce Kubát preferuje stranickou 

koncentraci a disciplinovanost (Kubát, 2013a: 46-48). 

  Podle Kubáta Česká republika spadá do konsensuální demokracie, a to i přesto, 

že nenaplňuje beze zbytku všechny její požadavky
166

. Co se týká politického režimu, tak 

ten Kubát jednoznačně řadí mezi parlamentní, a to i přes zavedení přímé volby 

prezidenta v roce 2012. Důvodem toho je fakt, že prezident nedisponuje reálnou 

výkonnou mocí. Český parlamentní režim je dle autora založen na principu dělby moci, 

                                                   
161Nástrojem k dosažení tohoto kroku je tzv. konstruktivní vótum nedůvěry, kdy rozlišujeme mezi 
pozitivním hlasováním (během hlasování je zvolen nový premiér, ten starý musí podat demisi) a 
negativním hlasování (hlasování rozhoduje o odvolání dosavadního premiéra, avšak s pozitivním 
dodatkem v podobě návrhu na premiéra nového) (Kubát, 2013a: 37). 
162 Řešení situace, kdy parlament není schopen schválit řádnou vládu, může být dle Kubáta několik. 
Jedno z nich plyne z rozlišování tzv. pozitivního a negativního parlamentarismu. Zatímco v pozitivním 
parlamentarismu vláda musí získat důvěru parlamentu, respektive je třeba učinit formální krok k udělení 
takové důvěry, v negativním parlamentarismu formální udělení důvěry nastat nemusí, vláda může 
fungovat, a to do doby dokud se nezformuje negativní většina v parlamentu, která je s to vládu 
svrhnout. Dalším způsobem řešení je precizní stanovení jasných procedur vytvoření vlády nepřipouštějící 
nejasnosti, krátké lhůty neumožňující nekonečná jednání a v neposlední řadě rozmanitost procedury 
povolání vlády, která umožňuje vyhnout se eventualitě zablokování aktérů (Kubát, 2013a: 38-39). 
163Zde autor akcentuje akceschopnost vlády. Jde o to, aby vláda měla široké výkonné kompetence a aby 
premiér byl samostatnou ústavní institucí s vlastními výkonnými pravomocemi, a to jak uvnitř své vlády, 
tak i v rámci celého režimu. V českém prostředí, kdy není výkonná a zákonodárná moc striktně oddělená 
může být nástrojem racionalizace parlamentarismu zvýhodnění vlády v zákonodárném procesu např. 
upřednostňování vládních návrhů před poslaneckými, poskytnutí vládě práva vyjadřovat se ke všem 
návrhům zákonů projednávaných v parlamentu, v krajních případech poskytnutí vládě práva veta, 
zejména v případě zákonů s dopadem na státní rozpočet apod. (Kubát, 2013a: 39). 
164

 Dle Kubáta by mělo dojít k sestavení jednacího řádu parlamentu tak, aby parlamentní jednání bylo 
efektivnější, věcnější a méně svévolné (Kubát, 2013a: 40). 
165 Takovým prvkem může být např. stanovení volební klausule. Ta má za účinek koncentraci stranického 
systému a tím i lepší předpoklad vytvořit parlamentní většinu. 
166 Takovými požadavky jsou například koaliční vlády. Ty u nás sice většinou existují, nejsou ale 
dostatečně „široké“ a už jsme měli dokonce zkušenost i s vládou jednobarevnou (1998-2002). Dalším 
požadavkem je volební systém, ten je sice poměrný, avšak s většinovými účinky. Český parlament je sice 
dvoukomorový, ale není to symetrický bikameralismus (Kubát, 2013a: 61). 
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kdy moc zákonodárná a výkonná jsou propojené. Skutečným nositelem výkonné moci je 

vláda v čele s premiérem, odvozená od parlamentu, respektive Poslanecké sněmovny 

(Kubát, 2013a: 63). 

  Podle Kubáta český parlamentní režim sice jisté prvky racionalizace obsahuje, 

avšak jsou natolik nevýrazné, až jsou v podstatě nefunkční. Problémem je enormně silné 

postavení Poslanecké sněmovny, a naopak výrazně slabé postavení vlády v čele 

s premiérem a také samotného premiéra
167

. Dalším problémem je podoba stranického 

systému, který je značně fragmentovaný a ideologicky polarizovaný (Kubát, 2013a: 68). 

Volební systém nenapomáhá dostatečně k vytváření většin v Poslanecké sněmovně. 

Všechny tyto aspekty českého politického režimu vedou k neakceschopnosti vlád a 

koneckonců také k jejich nestálosti
168

.  

Tyto okolnosti vedou Michala Kubáta k zamyšlení, zdali je v případě České 

republiky možné přejít od konsensuální k majoritní demokracii, či zdali je možné 

uvažovat o přechodu k jinému typu demokratického režimu než je parlamentní (tedy na 

poloprezidentský).  

  V otázce možné realizace majoritního modelu se Michal Kubát jednoznačně 

řadí mezi zastánce. Českou společnost považuje za homogenní, a tudíž doporučuje 

přechod k majoritní demokracii
169

. Odmítá odkaz na tradici meziválečného 

Československa a vyzdvihuje jedinou konfliktní linii, která v současné době rozděluje 

občany. Tou je linie socioekonomická. Odmítá rovněž argument, že majoritní 

demokracie není vhodnou pro nově rodící se demokracii. Českou republiku považuje za 

transformovaný stát s dotvořeným politickým systémem (Kubát, 2013a: 69-75). 

Výše uvedenými argumenty Michal Kubát obhajuje potenciální posílení 

většinových prvků české demokracie, a v důsledku toho zároveň přechod 

k semiprezidencialismu. Jiné formy demokracie jsou dle něj příliš specifické a spjaté 

s konkrétním prostředím, tudíž by jejich aplikace na jiný politický režim byla riskantní. 

Za příklad takové vzorové země by mohlo být Švýcarsko a jeho direktoriální vláda. 

Odmítá i prezidencialismus, který dle něj funguje pouze v USA a to díky specifickému 

politickému prostředí (Kubát, 2013a: 75-76). 

                                                   
167 Důkazem pro toto tvrzení jsou např. nízké většiny poslanců pro zahájení procesu vyslovení nedůvěry 
a její provedení či nemožnost vlády zasahovat do legislativního procesu (Kubát, 2013a: 68). 
168 V letech 1993-2012 měla Česká republika 11 vlád a 9 premiérů. Např. vláda v letech 2006-2009 
musela čelit 5 hlasováním o vyslovení nedůvěry (Kubát, 2013a: 68-69). 
169

 Tento názor zastávají rovněž politologové jako je např. Miroslav Novák, Vít Hloušek či Lubomír 
Kopeček (Kubát, 2013a: 72-73). 
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  Poloprezidencialismus jako vhodný politický režim pro Českou republiku má 

dle Kubáta hned několik výhod. Za prvé je to tolik žádaná akceschopnost režimu. Ta je 

dána především tím, že výkonná moc je nadřazena moci zákonodárné. Za druhé je nutné 

zmínit schopnost režimu předcházet vládním krizím, neboť v případě selhání buď to 

prezidenta, nebo premiéra je zde ten druhý a výkonná moc tak nezůstane ochromena. 

V neposlední řadě je zde výhoda pozitivní zkušenosti poloprezidentského režimu 

z Francie, kde byl instalován z důvodu nefungujícího parlamentního režimu. Jak ještě 

Kubát poznamenává, přechod k semiprezidencialismu by v českých podmínkách 

nemusel být až tak radikální změnou, neboť prezident již v současnosti disponuje na 

parlamentní režim specifickými pravomocemi, čímž si v české politice udržuje zvláštní 

postavení. Reformou by došlo k jasnému definování postavení prezidenta a formálnímu 

potvrzení existující politické tendence, respektive k odstranění existující deformace 

českého parlamentního režimu (Kubát, 2013a: 75-77). Jak ale sám Kubát uznává, i 

semiprezidencialismus s sebou nese negativa. Těmi je možnost konfliktu mezi držiteli 

výkonné moci (premiér a prezident). Dalším úskalím je možnost, že se změna neujme a 

systém nebude fungovat. V případě České republiky by dle Kubáta nestačila ke změně 

pouze revize Ústavy, ale bylo by zapotřebí napsat Ústavu zcela novou, což není odborně 

a zejména politicky jednoduchý úkol (Kubát, 2013a: 78). 

I přes výše uvedené argumenty si Kubát stojí za požadavkem přechodu 

k majoritní demokracii. Je optimistický v jeho aplikaci na český politický režim. Sám 

ale nedává moc nadějí na to, že by čeští politici byli schopní se politicky shodnout, 

kvalitně změny připravit a uskutečnit. Provedení takového záměru označuje za 

nerealistické. Jako politicky průchodnější vidí racionalizaci stávajícího parlamentního 

režimu, a tak se zaměřuje i na tuto alternativu (Kubát, 2013a: 78-79). 

  Jeho představa je následující. Co se týká ústavních faktorů, považuje za 

nejdůležitější 1) zavést konstruktivní vótum nedůvěry, za 2) nově stanovit proceduru 

vytvoření vlády, 3) kompetenčně posílit postavení vlády v režimu a premiéra ve vládě a 

v režimu, a za 4) revidovat jednací řád Poslanecké sněmovny. Návrh zákona o zavedení 

konstruktivního vóta nedůvěry je již schválen českou vládou
170

. Podle Kubáta se však 

                                                   
170 V dubnu 2012 byl schválen návrh ústavního zákona, kterým se zavádí konstruktivní vótum nedůvěry. 
Návrh na vyslovení nedůvěry vládě musí podat nejméně 50 poslanců, kteří zároveň musí navrhnout i 
nového premiéra. Aby byl zákon přijat, je nutná nadpoloviční většina všech poslanců. Je-li návrh přijat, 
prezident jmenuje navrženého kandidáta premiérem a na jeho návrh ministry. Pokud návrh není přijat, 
další návrh na vyslovení nedůvěry lze podat až po uplynutí 6 měsíců. Návrh přichází rovněž s možností 
tuto 6měsíční lhůtu zkrátit, avšak za předpokladu, že je návrh na vyslovení nedůvěry iniciován 80 
poslanci (Sněmovní tisk 668/0). 
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jedná o izolovaný návrh, který není doplněn komplexnější úvahou o širších reformách 

českého parlamentního režimu
171

. I přes to ale návrh oceňuje, a to především jako krok 

„správným směrem“ (Kubát, 2013a: 79-80). Je však třeba podotknout, že zákon 

doposud neprošel schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně.  

  V otázce tvoření vlády je Michal Kubát zastáncem úpravy stávajícího stavu, 

nikoliv zavedení tzv. negativního parlamentarismu. Vzorem je pro něj Polsko
172

. Právě 

zde je jasně určen proces a lhůty, během kterých dojde ke jmenování premiéra 

prezidentem a k vyslovení důvěry dolní komory parlamentu (Kubát, 2013a: 81-82). 

 Dalším návrhem racionalizace parlamentního režimu je kompetenční posílení vlády a 

především premiéra ve vládě a v režimu. Inspiraci opět Kubát shledává v příkladu 

Polska. Důvodem toho je fakt, že i pro tuto zemi je typický nestabilní stranický systém 

(multipartismus) a koaliční vládnutí. Doporučuje ústavní ochranu vlády a premiéra 

posílením jejich kompetencí (Kubát, 2013a: 83-84). 

  Posledním z ústavních (institucionálních) faktorů racionalizace parlamentního 

režimu je požadavek úpravy jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Za prvé se jedná o 

otázku vnitřních pravidel fungování sněmovny
173

 a za druhé je to otázka podoby 

legislativního procesu
174

. Michal Kubát se rovněž vyjadřuje k často diskutovanému 

tématu, a to potenciálnímu zrušení Senátu. Tuto možnost jednoznačně odmítá (Kubát, 

2013a: 86). 

  Rovněž politických faktorů racionalizace parlamentního režimu je několik. 

Podle Kubáta je to především koncentrace stranického systému, koncentrace politických 

                                                   
171 Za nedostatečné považuje Michal Kubát upravení prezidentových pravomocí při sestavování vlády. 
S procesem tvoření vlády souvisí další nedostatek a to, že o nové vládě by se fakticky hlasovalo dvakrát 
(nejprve v rámci konstruktivního vóta a podruhé v rámci jmenování vlády prezidentem při udělení 
důvěry) (Kubát, 2013a: 80). 
172 Polští politici mají k dispozici tři pokusy. Nejprve prezident určuje kandidáta na premiéra, který 
navrhuje složení vlády. Následně prezident jmenuje premiéra a vládu, musí tak učinit nejpozději do 14 
dnů od prvního zasedání nově zvoleného Sejmu nebo od demise předchozí vlády. Premiér nejpozději do 
14 dnů od jmenování předstupuje před Sejm a žádá ho o vyslovení důvěry. Sejm ji uděluje nadpoloviční 
většinou za přítomnosti alespoň poloviny všech poslanců. Pokud tento postup selže, následuje druhý 
pokus. Sejm od ukončení předchozího kroku zvolí stejnou většinou jako v předchozím případě premiéra 
a jím navržené ministry. Takto zvolená vláda musí být jmenována prezidentem. Třetí pokus iniciuje 
prezident, který opět do 14 dnů jmenuje premiéra a na jeho návrh ministry. Sejm následně nejpozději do 
14 dnů uděluje vládě absolutní většinou důvěru. Pokud se tak nestane, je prezidentem rozpuštěn a 
konají se nové parlamentní volby (Cabada, 2008: 15-16). 
173 Návrh Michala Kubáta spočívá ve snaze podřídit chování poslanců vedení sněmovny a jejich 
politickým klubům. Nový jednací řád by měl zamezovat případnému vnitřnímu politickému tříštění 
během volebního období a zamezit obstrukčnímu chování (Kubát, 2013a: 85). 
174

 Legislativní proces by měl být konstruován tak, aby zvýhodnil vládní návrhy zákonů před návrhy 
poslaneckými a aby omezil legislativní aktivismus poslanců (tj. možnosti jednotlivých poslanců doplňovat 
především vládou podané návrhy zákonů) (Kubát, 2013a: 85-86). 
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stran a omezení antisystémových a extrémních uskupení. Nejvhodnějším způsobem, jak 

ovlivňovat tyto věci, je upravení volebního systému. Jak ale Kubát podotýká, neexistuje 

volební systém, jehož účinky by ovlivnily všechny výše zmíněné faktory (Kubát, 2013a: 

86-87). Proto je třeba zaměřit se na nejpalčivější problémy českého parlamentarismu, 

které podle Michala Kubáta jsou antisystémová politická opozice (KSČM) a slabé 

většiny v Poslanecké sněmovně (Kubát, 2013a: 88). 

  Volební systém, který by nejlépe eliminoval definované slabiny českého 

parlamentarismu, je podle Kubáta
175

 většinový, konkrétně dvoukolový absolutně 

relativní volební systém. Jeho hlavní pozitiva vidí ve schopnosti utvářet většiny 

v parlamentu, dále v tom, že, vytváří přímý vztah mezi voliči a kandidáty, napomáhá 

velkým stranám, ale nelikviduje strany malé (za předpokladu, že jsou schopny vzájemné 

spolupráce) a v neposlední řadě eliminuje antisystémové strany a extrémní strany. 

Představa Michala Kubáta vypadá tak, že by se do druhého kola volby dostali 3 až 4 

kandidáti (Kubát, 2013a: 91-93). 

  I dvoukolové většinové volební systémy ale mají svá negativa. Kubát 

upozorňuje na obtížnou předvídatelnost. Důvodem toho by mohly být mezistranické 

dohody stran, jejichž kandidáti proti sobě stojí ve druhém kole. Michal Kubát ale vidí 

v tomto riziku zároveň i výhodu, neboť ony volební koalice by přispívaly k umírněnosti 

politiky a schopnosti docházet ke kompromisům. Jako závažnější negativum je ale 

zmíněna vnitřní nestálost politických stran, neboť dvoukolový většinový volební systém 

vede poslance k individualismu a tím i vnitrostranickým sporům. Toto nebezpečí by 

Kubát upravil změnou jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kdy sice nebudou 

„napraveny“ strany, ale jejich poslanecké kluby (Kubát, 2013a: 93-94). 

  Další nevýhodou je v českém kontextu problému Senátu. Vystává zde totiž 

otázka, zdali volit obě komory Parlamentu ČR stejným způsobem, nebo je nutné hledat 

nový volební systém pro Senát. Z hlediska otázky racionalizace českého parlamentního 

režimu na tom dle Kubáta tolik nezáleží, a proto nechává tuto otázku otevřenou (Kubát, 

2013a: 94-95). 

  Michal Kubát považuje volební reformu za nejvhodnější politický nástroj, jak 

ovlivnit politické stranictví u nás a přispět tak k racionalizaci českého parlamentního 

                                                   
175 Michal Kubát zároveň připouští (dle jeho slov, pokud by nic jiného nezbylo) proporční volební systém, 
avšak s většinovými účinky. Navrhuje tak zmenšení volebních obvodů a výběr vhodné matematické 
metody přepočtu hlasů na křesla. Zároveň ale varuje před tzv. bonusy pro vítěze, jak u nás bylo 
navrhováno v roce 2009. Za předpokladu existence proporčního volebního systému též požaduje zrušení 
vysokých odstupňovaných volebních klausulí pro volební koalice (Kubát, 2013a: 90-91). 
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režimu. Jiné nástroje považuje za nevhodné, nebo v českém prostředí nerealistické. 

Jediné, co ještě připouští je zpřísnění podmínek pro zakládání politických stran, neboť 

současná úprava je v tomto značně benevolentní (Kubát, 2013a: 95). 

4.1.3. Analýza návrhu 

Jelikož je docent Michal Kubát členem akademické obce a jedním z předních 

politologů v České republice, nelze upřít jeho návrhu propracovanost a preciznost. Vize 

Michala Kubáta je soubor několika návrhů na změnu politického i volebního systému. 

Z návrhu je patrné, že má autor rozsáhlé vědomosti nejen o politickém systému České 

republiky, ale i o ostatních politických systémech. Tento fakt mu umožňuje čerpat 

zkušenosti z ostatních zemí a aplikovat je na český politický systém. Samozřejmě při 

tom ale bere v potaz kulturní, historická i politická východiska. Michal Kubát se netají 

tím, že inspirací pro něj byl příklad Polska, na které je mimochodem specialista.  

  Jak autor sám poznamenává, přechod k poloprezidentskému režimu je 

v  současné době nerealizovatelný. Důvodem toho může být již zmíněný historický 

vývoj a nutno podotknout, že i osoba současného prezidenta Miloše Zemana. Jeho 

nedodržování ústavních zvyklostí a vlastní výklad ústavy se stal důvodem toho, že nejen 

ve společnosti, ale i v politice sílí hlasy po omezení prezidentských pravomocí (viz 

kapitola o návrhu TOP 09 č. 2.3.). Tato tendence je tedy v přímém protikladu 

s požadavkem na zavedení poloprezidentského režimu.  

  Co se ale týká otázek racionalizace parlamentního režimu, lze považovat 

návrhy Michala Kubáta za realizovatelné, např. myšlenka zavedení většinového 

volebního systému má v oblasti nejen české politiky, ale i společnosti mnoho zastánců. 

Problém však může nastat v okamžiku, kdy se představy na konkrétní podobu 

většinového systému těchto zastánců liší, lépe řečeno se liší záměr, kvůli kterému tu či 

onu změnu volební procedury prosazují. Ať už je ale tento záměr jakýkoliv, 

nezpochybnitelný fakt je, že většinové volební systémy výrazně zvyšují 

pravděpodobnost vzniku jednobarevných akceschopných vlád. 

  Dvoukolový absolutně relativní většinový systém má řadu výhod. Jednou 

z nich je ona zmíněná akceschopnost nově vzniklých vlád. V dalším případě je to 

zamezení fragmentace stranického systému, přesně tak, jak to navrhuje i Michal Kubát. 

Nespornou výhodou většinových systémů je fakt, že dochází ke sblížení voličů 

s kandidáty. Kandidatura totiž probíhá v jednomandátových obvodech, tudíž roste role 

tzv. sousedského efektu. Ono sblížení voličů a zvolených má za následek rovněž fakt, že 
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zvolení jsou více známí, lépe jsou známy jejich kvality a dovednosti, tudíž se celkově 

zvyšuje kvalita volených držitelů úřadů
176

 (Sartori, 2011: 66). 

  Mimo Kubátem zmíněné nedostatky většinových volebních systémů patří i 

fakt, že zcela zanedbávají „přesnou reprezentaci“, přejí nadreprezentaci silnějších 

soupeřů a nestarají se o hrubě nedostatečnou reprezentaci slabších (Sartori, 2011: 65).
177

 

Zastánci majoritních systémů naopak tvrdí, že mezi výsledky relativně většinových 

systémů a systémů poměrného zastoupení se v proporcionalitě je jen malý rozdíl. Jak 

Sartori uvádí, většinové systémy vedou voliče ke změně jejich strategie. Aby jejich hlas 

nepropadl, rozhodují se mezi velkými stranami a menší uskupení ponechávají stranou 

zájmu (Sartori, 2011: 65-66). V souvislosti s výčtem pozitiv a negativ vícekolových 

hlasovacích procedur je nutné zmínit fakt, že i přes jejich poměrně široké rozšíření ve 

volbách do dolních komor a rozsáhlou historickou tradici, jejich využívání existuje jen 

minimum srovnávacích studií, které by se výzkumem účinků této hlasovací procedury 

zabývaly (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 141). 

  Podle Sartoriho má dvoukolové hlasování vzhledem k menším politickým 

stranám reduktivní účinek, srovnatelný s dalšími většinovými systémy, který se však 

projevuje stejně silně vzhledem k různým typům politických stran. Nejvýraznější je 

vzhledem ke kandidátům antisystémových stran (Sartori, cit. dle Jelínek, 2013:50). 

Stejný názor zastává i Michal Kubát, který zavedením dvoukolového většinového 

systému předpokládá eliminaci kandidátů antisystémových stran. Obecně lze říci, že 

dvoukolový většinový volební systém nevede k redukci stranického spektra, ale naopak 

podporuje pluralitu stran (Sartori cit. dle Jelínek, 2013: 49, 56). Zde je však třeba 

vyzdvihnout, že ona pluralita je podmíněna schopností stran spolupracovat, čímž 

prospívá umírněnosti politiky. Dle Sartoriho slov dvoukolové hlasování trestá 

ideologickou politiku a odměňuje politiku pragmatickou ( Sartori cit. dle Kubát, 2013b: 

113).  

  Jedním z odpůrců zavedení dvoukolového většinového systému pro volby do 

Poslanecké sněmovny ČR je Miroslav Novák. Svůj názor argumentuje existencí KSČM, 

strany přinejmenším extrémní nebo izolované (Novák, Jakub; 2013: 132). Dle něj by se 

                                                   
176 S tímto názorem se neztotožňuje např. Jiří Koubek, který tvrdí, že poslanci z jednomandátových 
obvodů možná budou upovídanější, viditelnější, „výraznější“, není ale zaručeno, že také pracovitější, 
fundovanější, zodpovědnější a celkově „kvalitnější“ (Koubek, 2013: 166). 
177 Deformace reprezentace může dospět až tak daleko, že umožní získat vládu (absolutní většinu křesel) 
i straně, která ve všeobecném hlasování skončila na druhém místě. Příkladem toho mohou být výsledky 
z roku 1974 ve Velké Británii. Vládní stranou se stali labouristé s 37,2 % hlasů, i přesto že konzervativci 
získali 39,9 % (Sartori, 2011: 65). 
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totiž ČSSD dostala do svízelné situace. Mezi jednotlivými koly voleb by se totiž musela 

vyjádřit, zda je pro, či proti spolupráci s komunisty. Oboje by pro ni bylo těžké, neboť 

v prvním případě by se jí vytýkalo její spolčování s komunisty, v druhém by se 

připravila o hlasy komunistických voličů (Novák, Jakub; 2013: 135). 

  Problém prosazení komplexního systému návrhů na racionalizaci českého 

parlamentarismu vidím v tom, že samotný Michal Kubát není politicky činný. Musel by 

tedy najít poslance, který by se jeho návrhy zabýval a protlačil je na půdu Poslanecké 

sněmovny PČR. Podoba návrhů, tak jak je předkládá Michal Kubát, navíc předpokládá 

vznik nové Ústavy. Taková změna by tedy vyžadovala třípětinovou většinu v obou 

komorách Parlamentu ČR. Z knihy, kde autor představuje svou vizi o racionalizaci 

parlamentního režimu, vyplývá, že se jedná především o souhrn doporučení. Samotný 

Kubát nehledá pro své návrhy skupinu poslanců, ani se žádným jiným způsobem 

nesnaží návrhy realizovat.  

4.2. Návrh Petra Druláka 

4.2.1. O autorovi 

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. je profesorem politologie na Fakultě sociálních věd 

UK a bývalým ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se politickou teorií, 

evropskou integrací a zahraniční politikou. Publikuje v zahraničních časopisech
178

 a 

monografiích
179

. V češtině vydal několik učebnic a knihu „Metafory studené války“. 

Věnuje se rovněž publicistice (Drulák, 2012). 

7. 2. 2014 byl Petr Drulák jmenován 1. náměstkem ministra zahraničních věcí 

Lubomíra Zaorálka
180

. Podle Druláka je současná česká politika v hluboké krizi a 

nedokáže formulovat a naplňovat dlouhodobé celospolečenské cíle. Vstupem do 

Evropské unie Česko potvrdilo svůj návrat do Evropy, už ale není schopno najít a 

uskutečňovat jakýkoliv další veřejný zájem. Stává se tak „politikou nezájmu“, která se 

omezuje na přivlastňování či zneužívání veřejných zdrojů a uspokojování osobních 

ješitností. Veřejnost se od politiky odvrací a reaguje bezradnou lhostejností. Jak Petr 

Drulák podotýká, nápravu nelze hledat u zkušeností Západu, ale je nutné nalézt vlastní 

                                                   
178 Jedná se o EJIR, JEPP, JIRD, Osteuropa. 
179 Jedná se o Regional and International Relations of Central Europe a The Return of Geopolitics in 
Europe?. 
180

 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Petr Drulák 
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/vedeni_ministerstva/petr_drulak.htm
l, 23. 2. 2014). 
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politický program k překonání nezájmu (Drulák, 2012: 7). Cílem autora je tedy najít ne 

tento politický program, ale jeho předpoklady.  

4.2.2. Návrh změny politického systému 

V roce 2012 vyšla kniha Petra Druláka s názvem „Politika nezájmu: Česko a 

západ v krizi“. Jeho ústředním tématem je směr, kterým se ubírá český stát jako 

společnost po pádu komunismu na konci 80. let. Úvaha nad tímto tématem je postavena 

na přesvědčení, že základní polistopadová premise „návratu do Evropy“ byla naplněna 

vstupem do Evropské unie. Nyní je třeba zamyslet se nad otázkou, kam Česko směřuje a 

jaký je další impuls jeho existence.  

Podle Druláka se český stát a společnost již několik let potácejí v hluboké 

morální, institucionální a ekonomické krizi. Morální krize je podle něj způsobena 

absencí bratrství v pospolitosti. Česká společnost postrádá pojivo a existuje pouze jako 

obrovská skupina jednotlivců propojených soukromými zájmy, jazykem a institucemi, o 

jejichž účelu a efektivnosti panují všeobecné pochyby. Společnosti chybí koncept 

veřejného zájmu, který by dával smysl angažování občanů a ukazoval směr jejího 

dalšího pohybu. Důsledkem toho je naprostý nezájem o veřejné záležitosti a útěk do 

soukromí (Drulák, 2012: 249). 

 Z této morální krize vzchází i krize institucionální rozkládající základní 

instituce české demokracie. Vláda, parlament, justice a další orgány demokracie, které 

mají formulovat a uskutečňovat veřejný zájem, se za jeho absence stávají zajatci 

soukromých zájmů. V českém kapitalismu se nejúspěšnějšími nositeli těchto zájmů 

stávají ti, kteří akumulují ekonomické zdroje moci, jimiž pak legálně (nákupem médií, 

financováním politických stran) či nelegálně nabývají zdroje ostatní. Privatizace se 

podle Druláka stala základním způsobem řešení všech závažných společenských otázek 

(Drulák, 2012: 249-250). 

Současná krize nepostihuje pouze hospodářství, nýbrž celé západní pojetí 

společnosti. Ta zdůrazňuje tržní svobodu, zapomíná na rovnost a popírá bratrství. Za 

jedinou možnost politického rozhodování uznává stranickou demokracii a tržní 

ekonomiku za jedinou cestu rozhodování ekonomického. Východisko z této krize vidí 

Petr Drulák v nalezení nového obsahu bratrství, svobody, rovnosti, demokracie, trhu a 

po jejich vzájemné provázanosti (Drulák, 2012: 280).  

Petr Drulák vychází z předpokladu, že za krizí Česka i Západu stojí zkreslené 

pojetí základních konceptů západního pojetí pospolitosti (bratrství, rovnosti a svobody), 
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jakož i zúžený pohled na hlavní prostředky politicko-ekonomické praxe (demokracii a 

trh). Proti individualistické pospolitosti charakterizované výlučně střetem soukromých 

zájmů lze postavit společnost solidaristickou a kooperativní. Zatímco solidarismus 

uznává pouze celek a na jednotlivce zapomíná, kooperativní přístup vychází 

z jednotlivce v pospolitosti, který vedle soukromých zájmů sleduje i zájmy veřejné a 

obecné (Drulák, 2012: 280-281). 

Demokracie je podle Druláka hlavním politickým prostředkem uskutečňování 

svobody, rovnosti a bratrství. Nelze ji však omezovat pouze na negativní demokracii 

postavenou na všeobecném volebním právu a soutěži politických stran, kterou zatěžuje 

korupce, nekvalifikovanost a nekonstruktivnost. Tyto sebedestruktivní sklony lze 

překonat doplněním negativní demokracie o pozitivní demokracii a nedemokratické 

prvky. Pozitivní demokracie není postavena na stranické soutěži, nýbrž na veřejné 

angažovanosti všech členů pospolitosti. Mohou jí být vyhrazována určitá rozhodnutí, ale 

může také působit jako institucionalizovaná revoluce, která obnoví základní instituce 

pospolitosti rozložené negativní demokracií. Revoluce zahrnuje i nedemokratické prvky 

včetně občanské neposlušnosti a charismatických autorit (Drulák, 2012:282). 

 Trh je hlavním ekonomickým prostředkem uskutečňování bratrství, rovnosti a 

svobody. Podle Druláka ale trh ponechaný sám sobě ničí pospolitost a v konečném 

důsledku i sám sebe. Ke svému blahodárnému působení musí být vnitřně zušlechťován 

(např. ochranou soutěže, sociální odpovědností korporací) a ohraničován netržními 

alternativami – redistribucí a reciprocitou. Zatímco reciprocita se opírá o dar poskytnutý 

druhému a očekávání opětování, redistribuce zná pouze nepodmíněný dar jednotlivce 

vůči pospolitosti doprovázený vědomím, že pospolitost se o něj postará. Drulák proto 

klade důraz na práci, která představuje přínos jednotlivce pospolitosti a zdůrazňuje, že 

právě tuto oblast je třeba chránit před trhem (Drulák, 2012: 282-283). 

V názorech na českou politiku je Petr Drulák velmi radikální. Potvrzuje to i jím 

sepsaný manifest zveřejněný v příloze Lidových novin, který byl zveřejněn v dubnu 

2009. Podle něj česká politika postrádá jakýkoliv myšlenkový obsah a nachází se 

v agonii myšlenkové vyprázdněnosti. Česká společnost je zachvácena politickou 

korupcí, jejímiž nositeli jsou politické strany. Boj o moc, který k politice beze sporu 

patří, nemá charakter ideového střetu o definici a prosazení celospolečenského zájmu, 

ale jde výlučně o střet individuálních zájmů jednotlivých politiků a kolektivních zájmů 

klientelistických sítí, na něž jsou tito politici se svými stranami napojeni. Takové 

prostředí podle Druláka neumožňuje existenci celospolečenského zájmu (Drulák, 2009).  
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Petr Drulák ve svém příspěvku upozorňuje, že korupce a politikaření byly 

v české politice vždy. Na rozdíl ode dneška však tyto neduhy netvořily jedinou náplň 

politiky. Snaha dohnat Západ se stala společným cílem všech politických stran, které si 

uvědomovaly, že v případě selhání budou občany potrestány ztrátou volební podpory. 

Vstupem ČR do Evropské unie je však tento cíl naplněn a nový už nebyl formulován. 

Politika tak ztrácí obsah a zdroj této prázdnoty vidí Drulák v koncepci tzv. dohánění. 

Důsledkem toho je neschopnost dojít k tvůrčím politickým činům a omezují se na 

přijímání a odmítání nabídek z vnějšku (např. Lisabonská smlouva, americký radar) 

(Drulák, 2009). 

Kritika Petra Druláka míří i na neoliberalismus, který dominuje českému 

politickému myšlení. Jeho podstata spočívá v popírání existence celospolečenských 

zájmů a místo toho uznává jen zájmy jednotlivých tržních aktérů, které se naplňují 

jejich vzájemnou soutěží. Rozhodování státu je tak převedeno na rozhodování tržní, 

které definuje základní pojmy politické debaty a formuje představy většiny politických 

stran nalevo i napravo (Drulák, 2009). 

Jako jedinou smysluplnou cestu nápravy stavu české společnosti Petr Drulák 

považuje její profilaci jako součásti evropského Západu a v jeho rámci by pak česká 

společnost měla prosazovat vlastní představu o roli Západu ve světě (Drulák, 2012: 

289). Povaha nové společnosti by neměla být ani individualistická, ani socialistická. 

Měla by být založena na kooperaci všech lidí s ohledem na potřeby a zájmy jednotlivců 

a zároveň by měla regulovat trh v kontextu obecnějších společenských potřeb (Drulák, 

2012: 293-297).  

Odpovědnost za problémy současného stavu české politiky dle Druláka nesou 

její klíčoví hráči – politické strany. Jejich myšlenková orientace hraje v politickém 

jednání až druhotnou roli. Rozhodující je přístup strany ke zdrojům, tedy to, zda se 

strana účastní vlády, a tím přerozdělování veřejných prostředků, či nikoliv. Aby byla 

současná politická situace napravena, je podle Druláka zapotřebí ústavních změn, které 

by regulovaly politické strany, posílily politické aktéry v oblastech politického 

rozhodování a oddělily je od rozhodování odborného. Za důležité považuje provedení 

společenských změn, které by přehodnotily vztahy mezi státem, trhem a společností 

(Drulák, 2009). 

Inspiraci pro svou vizi reformy společnosti hledá Petr Drulák na sklonku 80. let 

20. století, tedy v období velkých společenských změn, které tehdy zasáhly tehdejší 

Československo. I přesto, že tyto myšlenky byly Drulákem sepsány před parlamentními 
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volbami v roce 2010, lze v nich pozorovat podobnosti, které se vztahují i k situaci ze 

současnosti. Tím myslím existenci několika nových stran, které ve svém volebním 

programu slibují nápravu politiky. Od takových slibů Drulák nic neočekává a naopak 

navrhuje vznik širokého hnutí, jakým bylo například Občanské fórum. Za pozitivní 

považuje spojení lidí s naprosto odlišnými politickými názory, tedy nestraníky 

připravené k veřejné angažovanosti, a představitelů současné politické scény, kteří 

podstoupili sebereflexi a uznávají potřebu změny. Existence takového „fóra“ by měla 

být dočasná a její smysl by spočíval v „usměrnění společenské frustrace do mohutné 

vlny sametové destrukce, která by bez použití násilí smetla současný zkorumpovaný 

systém i s jeho představiteli“ (Drulák, 2009). 

 Od nově vzniklého fóra by se očekávalo přenesení politické debaty ze 

stávajících nedůvěryhodných struktur do ulic a na náměstí. Jeho úkolem by byla 

organizace masového bojkotu tehdy (2009 – pozn. autora) podzimních voleb a pořádání 

alternativních veřejných shromáždění. Z těch by vzešly nové politické síly obnovené 

demokracie. Smysl takového počinu vidí Drulák dvojí. Za prvé by bojkotem voleb 

došlo k vyjádření jasného ne požadavkům stávající politické elity na legitimizaci jejího 

dalšího nekompetentního a nemravného působení a za druhé by současně vytvořili elitu 

novou, jejímž hlavním úkolem by bylo vytvoření nové ústavy a jejímu předložení 

občanům je schválení v referendu (Drulák, 2009). 

 Z projevů Petra Druláka je často zmiňován fakt, že současná společnost trpí 

především kvůli egoismu. Lidé činí tak, aby jim to přineslo co nejvíce osobního užitku, 

bez ohledu na ostatní. Ve volbách volí strany, které je zaujaly během televizních debat, 

bez toho aniž by znali jejich volební programy. Jako nápravu Drulák ve svých novějších 

vizích navrhuje tzv. způsob kooptace. Rozhodující by se stala odborná zdatnost, vnitřní 

integrita a zkušenosti. Z takto vybraných jedinců by vznikla nová komora parlamentu, 

nebo by byla vytvořena vláda. V každém případě by se jednalo o orgány složené 

z nejlepších jedinců z různých oblastí života (profesní komory, sociálně progresivních 

zájmových skupin či cechů) (Drulák cit. dle Šafaříková, 2014).  

 To, co se Petr Drulák snaží naznačit je fakt, že současná politika je příliš 

profesionalizovaná. Navrhuje, aby politického procesu zúčastnili i „vyzrálí lidé, kteří už 

prokázali nějakou schopnost a odolnost jinde než v politice“ (Drulák cit. dle Šafaříková, 

2014). V případě, že by tímto způsobem vznikla vláda, je pro její fungování nutné 

vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou a zároveň její možnost vládu odvolat. Drulák 

si od takového způsobu výběru zastupitelů slibuje systém, který by zaručil jiný systém 
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selekce a snad i generalizaci neegoistického přístupu k veřejným statkům (Drulák cit. 

dle Šafaříková, 2014). 

4.2.3. Analýza návrhu 

Při analýze myšlenek politologa Petra Druláka o reformě české politiky a české 

společnosti vůbec je zřejmé, že se, ve srovnání s ostatními, v diplomové práci mnou 

zmíněnými návrhy, jedná o zcela odlišný pohled na situaci a způsob její nápravy. Rozdíl 

je patrný jak po stránce obsahové, tak způsobu její realizace.  

 Co se týká obsahové stránky, návrh Petra Druláka neobsahuje konkrétní 

požadavky, co a jak je třeba změnit. Autor se pohybuje spíše ve filozofické rovině a než 

o změnu politického systému se jedná o změnu ideálů jako je svoboda – rovnost – 

bratrství. Nejčastějším prohřeškem české společnosti je podle Druláka přílišný egoismus 

a sobectví. Ve svém doporučení navrhuje, aby byl zaveden hodnotový systém, který by 

lépe ocenil činnost jedinců, kteří se podílí na prosazení zájmů společnosti. Součástí 

doporučení už ale není konkrétní návrh na tento hodnotový systém, ani na jeho klíčové 

aspekty, které by měl obsahovat.  

 Z názorů Petra Druláka a jeho současném působení na Ministerstvu zahraničí 

ČR je patrné levicově zaměřené smýšlení. Takové tvrzení je podloženo požadavkem na 

zajištění principu solidarity, pomoci bližním a péče o komunitu. Takové požadavky jsou 

žádoucí i v existujícím tržním kapitalismu. Drulák však požaduje jejich garanci 

samotným státem. Ten by měl rovněž mnohem více zasahovat do ekonomiky a tržních 

principů. Obecněji půjde o regulaci práce, půdy a kapitálu, které na jedné straně 

nemohou být zcela vyňaty z dosahu trhů, ale které na druhou stranu nemohou být zcela 

přenechány trhům pro dopad, jaký mají na lidskou existenci (Drulák, 2012: 293-294). 

Drulákův návrh tedy předpokládá politiku zdanění a následného přerozdělování.  

 Specifikum návrhu Petra Druláka spočívá v jeho snaze o eliminaci politických 

stran. Jeho představa je založena na vzniku společenského hnutí. Podmínkou pro jeho 

existenci a působení je přínos nějakého nového tématu a nové vize směřování České 

republiky. Tento nově vzniklý příběh by měl vycházet z tradice západního myšlení. 

Drulák si od tohoto hnutí slibuje, že se bude jednat o soubor jedinců, kteří sice 

pocházejí z odlišných oborů a jsou charakterizováni odlišnými zájmy, avšak mají 

společné „duchovno“, tedy vizi o směřování. A právě nově vzniklé společenské hnutí by 

mělo představovat jakousi platformu pro nejrůznější zájmové a praktické činnosti.  
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 V tomto ohledu se návrh zdá být velice přínosným, neboť lidem lépe umožní 

prezentovat své zájmy, přesvědčovat o nich a získat pro ně další stoupence. Ti by na 

vykonávání společného zájmu společně participovali, čímž by vzrostla obecná 

spokojenost z dosažených výsledků. Tento ideál je však podmíněn dáním přednosti 

společenským zájmům před svým vlastním užitkem. A právě v tomto ohledu mohou 

spočívat značná úskalí. Tak jako se společnost skládá z poctivých lidí, kteří kladou 

důraz na správné fungování naší země a na vytvoření příznivých podmínek pro budoucí 

směřování Česka, existují i tací, kteří jednají ve svůj vlastní prospěch a nevyhýbají se 

pro jeho dosažení využít kapitálu, ať už duchovního či materiálního, ostatních lidí.  

 V souvislosti se vznikem společenského hnutí lze pozitivní aspekt věci shledat 

v tom, že Petr Drulák navrhuje jeho spolupráci se současnou politickou reprezentací, 

nikoli její eliminaci. Tato konstelace by vyprodukovala nové vedoucí elity, jejichž cílem 

bude utvářet podobu pospolitosti a její setrvání. Zde tedy opět vyvstává otázka, na kolik 

budou zájmy nové politické elity nezištné.  

Novinkou v návrhu Petra Druláka je požadavek na zavedení tzv. revolučního 

referenda, jehož cílem by bylo zabránit rozhodnutím, se kterými občané nesouhlasí. 

Toto referendum by se vyhlašovalo po sesbírání dostatečného počtu podpisů (Drulák, 

2013: 296). V případě vyjádření jasného ne proti politickým rozhodnutím, by měly 

stávající politické elity rezignovat a úřad spravovat do té doby, než by bylo zvoleno 

nové vedení (Drulák, Petr; 22. 5. 2013). I přes pozitiva referenda jako nástroje 

demokracie je zde třeba zmínit i negativa, která s sebou nese. Takovým je mj. například 

reálná možnost o pokus o odvolání politiků, kteří zavedli nepopulární opatření, tedy 

možnost jeho politického zneužití. Nutno však podotknout, že Petr Drulák konkrétní 

parametry revolučního referenda nejmenoval, tudíž se jedná o návrh dosti vágní.  

 Návrh na vytvoření variabilního společenského hnutí nutí k zamyšlení, zdali za 

takový případ nelze považovat hnutí ANO 2011. Deklarovaným cílem tohoto 

politického hnutí je zajištění lepší budoucnosti pro naše děti, zajištění pracovních míst 

jak městských, tak venkovských obyvatel a prosperující stát postavený na myšlenkách 

solidarity a spolupráce
181

. Nejedná se o politiky, ale o lidi s různými zkušenostmi, kteří 

už mají něco za sebou a je za nimi vidět skutečná práce
182

.  Členové ANO 2011 se 

profilují jako ti z řad občanů, jako lidé z různých oblastí života s různými zájmy a 

                                                   
181

 Oficiální stránky ANO 2011, Pár slov o nás (http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/par-slov-o-ano/, 6. 3. 
2014). 
182 Tamtéž. 
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oborovými specializacemi. Není to tedy realizace a naplnění představ Petra Druláka o 

vytvoření nového společenského hnutí? 

 Ať už je odpověď na tuto otázku jakákoliv, je také nutné přihlédnout 

k Drulákovým slovům o tom, že jeho vize, které bychom se měli snažit dosáhnout, je 

pouhým souborem představ a nikoliv konkrétních návrhů. Ba naopak, společnost a 

diskuze a interakce mezi jejími zástupci by měla načrtnout tvar demokracie, ke kterému 

bychom společným úsilím měli dosahovat.  

 Představy Petra Druláka tak, jak je prezentuje, jsou podloženy spíše 

filozofickými argumenty, což způsobuje, že pro některé lidi mohou být těžko 

uchopitelné. Ideály jako jsou rovnost – svoboda – bratrství jsou stěžejními požadavky 

nové budoucnosti Česka jako součásti evropského Západu.  

4.3. Návrh profesora Miroslava Nováka 

4.3.1. O autorovi 

Prof. Dr. Miroslav Novák se narodil 22. prosince 1953 v Praze. Je jedním ze 

zakladatelů politologie jako vědy v České republice. V roce 2004 byl jmenován prvním 

profesorem politologie na Univerzitě Karlově v Praze. Své profesní zkušenosti získal 

jak v Čechách, tak v zahraničí, konkrétně ve Švýcarsku, kde získal doktorát sociologie. 

Po roce 1989 se podílel na založení Institutu politologických studií na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2009 zastával funkci rektora 

Cevro institutu, kde dodnes působí jako odborný garant oboru politologie a mezinárodní 

vztahy
183

. Mimo to vyučuje i na Institutu politologických studií FSV UK, konkrétně 

předměty Komparace politických systémů, Politologie a Problémy pluralitní 

demokracie
184

.   

 Specializuje se na komparativní politickou sociologii, zejména na stranické 

systémy a typy demokracie. Je autorem mnoha českých, ale i francouzských odborných 

publikací
185

. V nich se zabývá mj. i odkazem díla sociologa Raymonda Arona. Miroslav 

Novák se rovněž angažuje v odborném tisku, kdy je členem několika redakčních rad. 

                                                   
183 Miroslav Novák, Životopis (http://www.miroslavnovak.cz/cv.htm, 19. 3. 2014). 
184 Institut politologických studií, Prof. Dr. Miroslav Novák (http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-97.html, 19. 3. 
2014). 
185

 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Publikace – Miroslav Novák 
(http://publication.fsv.cuni.cz/search.php?q1=&q2=Nov%E1k&q3=&q4=&q5=&q6=&q7=&q8=&q9=&full
text=&group=0&search=hledej, 19. 3. 2014). 
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Jedná se o Politologický časopis, který vychází v Brně a francouzský časopis Annuaire 

français des relations internationales
186

.  

4.3.2. Popis návrhu 

Před začátkem popisu konceptu reformy volebního systému profesora Nováka je 

nutné zmínit, že problematice volební reformy v českém prostředí se věnuje od 

samotného začátku diskuze o potřebě volební reformy, tedy od vzniku samostatné 

České republiky. Při diskuzi o změně volebního systému v jakékoliv zemi považuje 

Miroslav Novák za nejdůležitější ujasnit si fakt, jakou funkci či cíl by nově zvolený 

volební systém měl mít. Stejně jako Sartori, Novák rozlišuje mezi cíli akceschopnosti 

vlády a reprezentativitou parlamentu (Sartori cit. dle Novák, Miroslav; 2013: 119). 

Zatímco britský (neboli westminsterský) typ demokracie obětuje reprezentativitu 

parlamentu nutnosti mít akceschopnou vládu, kontinentální typ demokracie obětuje 

politickou akceschopnost ve prospěch reprezentativity parlamentu. Podle slov Sartoriho 

nelze z hlediska ústavního inženýrství vybudovat zastupitelský systém, který by 

současně maximalizoval jak funkci fungování, tak funkci vyjadřování či zrcadlení 

(Sartori cit. dle Novák, Miroslav; 2013: 120). Tím se Miroslav Novák dostává 

k modelům demokracie. Stejně jako Lijphart, rozlišuje mezi konsenzuálním a 

většinovým modelem. Důležité pro výběr jednoho z modelů je posouzení sociologické 

charakteristiky dané země. Kritéria pro posouzení se odvíjí od konkrétní situace, čímž je 

myšleno, že kritérium, které je důležité pro stát se segmentovanou společností, může být 

pro stát se společností homogenní marginální (Novák, 2001: 42).  

Vzhledem k tomu, že Česká republika je považována za stát se společností 

homogenní, je racionální upřednostňovat vládní akceschopnost před reprezentativitou 

parlamentu. V závislosti na tomto tvrzení je podle Nováka logické vybrat takový 

volební systém, který je do jisté míry „většinotvorný“. (Novák, Miroslav; 2013: 120). 

Vhodný volební systém pro ČR by měl splňovat dvě podmínky: 1) neztěžuje utváření 

strukturovaného institucionalizovaného stranického systému, protože to je hlavní 

předpoklad pro správné fungování parlamentního režimu, který máme a 2) volební 

systém do Poslanecké sněmovny PČR by měl mít většinové účinky. Právě takový 

systém by nebránil zájmům etnických, náboženských a jazykových menšin a zvyšoval 

by funkčnost, stabilitu a akceschopnost politického systému. Podle Nováka ČR splňuje 

první podmínku, nikoli však druhou. Staví se proto pro ponechání poměrného systému. 

                                                   
186 Miroslav Novák, Životopis (http://www.miroslavnovak.cz/cv.htm, 19. 3. 2014). 
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Stávající systém by však modifikoval s cílem snížit proporcionální účinek. Jedním 

z možných způsobů, jak toho docílit, je zmenšit velikost volebních obvodů a vhodnou 

metodou přepočtu hlasů na mandáty (Novák, Miroslav; 2013: 122-123). 

To, co Miroslav Novák navrhuje, je volební systém s většinovými účinky, tedy 

„nečistý“ poměrný systém s malými volebními obvody a adekvátní volební formulí, 

např. dělitelem Imperiali, nebo v případě velmi malých volebních obvodů ponechat 

stávající d´Hondtův systém. Takový volební systém by usnadňoval utváření vládních 

většin se všemi pozitivními důsledky (posílení vládní stability a akceschopnosti, 

omezení vyděračského – nebo lépe zastrašovacího -  potenciálu KSČM), a přitom by 

v ČR nevedl k poškozování zájmů nějakých etnických nebo jazykových menšin (Novák, 

Miroslav; 2013:125). Novák chápe, že se jedná o reformu v současnosti těžko 

průchodnou, a proto požaduje alespoň snížení volební klauzule pro koalice (Novák, 

Miroslav; 2013: 126). 

4.3.3. Analýza návrhu 

  O nutnosti reformy volebního sytému profesor Novák hovoří od roku 1996. Zde 

zmíněný návrh profesora Nováka je přibližně 10 let starý, i přesto však nelze popřít jeho 

aktuálnost. V tomto návrhu navazuje na doporučení, která vydal v souvislosti 

s parlamentními volbami z roku 1996 (Novák, 1996: 296-297). Zároveň bere v potaz 

snahu dvou nejsilnějších stran 90. let, ODS a ČSSD, posílit většinové prvky poměrného 

systému. Všechny novátorské prvky reformy z roku 2000 byly ale později zrušeny 

výnosem Ústavního soudu. Jedinou památkou po tomto návrhu je procentuální hranice 

volební klauzule pro koalice stran. S takovým výsledkem reformy, na které se shodly 

tehdy dvě nejsilnější strany, Miroslav Novák rozhodně nesouhlasí. Argumentuje slovy, 

že pokud se Ústavnímu soudu nelíbila kombinace více faktorů odporující poměrnému 

systému, měl zrušit pouze některé prvky navrhovaného volebního systému, nikoliv 

téměř všechny (Novák, Miroslav; 2013:124). 

  Miroslav Novák rovněž podotýká, že reforma volebního systému nevyléčí 

všechny neduhy, se kterými se současná česká politika potýká. Uznává ale, že vhodné 

nastavení volebního zákona je krokem k řešení problémů (Novák, Miroslav; 2013: 127). 

Volební systém, který navrhuje, by měl posilovat velké strany a předvolební koalice. 

Tím dojde k usnadnění utváření relativních funkčních minoritních kabinetů a malé 

strany to donutí, aby již před volbami vytvořily koalice (Novák, Miroslav; 2013: 127). 

Modifikovaný volební zákon by mohl usnadnit – a to nejen mechanicky při přepočtu 



  

104 
 

hlasů na mandáty v jednotlivých volbách do poslanecké sněmovny, ale také a především 

z dlouhodobějšího horizontu a svým psychologickým účinkem – utváření a udržování a) 

stejnorodějších většinových koalicí, nebo b) alespoň funkčních menšinových vlád 

(Novák, Miroslav; 2013: 131). 

  Volební systém, jak jej navrhuje Miroslav Novák, by se oproti stávajícímu měl 

lišit ve dvou vlastnostech. Mělo by dojít ke zmenšení volebních obvodů a změně 

volebního dělitele. Velikost obvodů je klíčovou a ve většině případů rozhodující 

proměnnou, která nejvýznamněji ovlivňuje celkový charakter a vlastnosti volebního 

systému. Obecně je známo, že se snižující velikostí obvodů klesá míra proporcionality 

(Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 2009: 185). Obvykle jsou zvýhodňovány velké strany 

na úkor stran malých, čehož cílí i Miroslav Novák.  

  Druhou novinkou volebního systému podle doporučení Miroslava Nováka je 

použití dělitele Imperiali. Tato formule dělí počty hlasů řadou celých čísel počínaje 

dvojkou 2; 3; 4; 5…. Výrazně zvýhodňuje velké strany na úkor malých. Výsledný 

účinek se při aplikaci v malých volebních obvodech může blížit efektu jednokolového 

většinového systému. Důsledkem mohou být uměle vytvořené většiny. Současně se 

dělitel Imperiali neužívá pro žádné parlamentní volby (Chytilek, Šedo, Lebeda, Čaloud; 

2009: 198). Jak už ale bylo výše uvedeno, návrh předpokládá rovněž d´Hondtova 

dělitele, a to v případě velmi malých obvodů. Velikost hranice obvodů, pro kterou se 

bude užívat dělitel Imperiali a kdy d´Hondtův dělitel, ale nebyla specifikována.  

  Miroslav Novák tedy navrhuje zachování současného poměrného volebního 

systému s většinovými prvky, které by umožnily lepší výchozí podmínky pro 

akceschopnou a stabilní vládu. Jednoznačně však odmítá zavedení jakéhokoliv typu 

většinového volebního systému a současně přináší jejich kritiku a odůvodnění 

nevhodnosti pro aplikaci pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. Prvním důvodem je 

zakotvení zásady poměrného zastoupení v Ústavě (Novák, Miroslav; 2013:131). Pro její 

revizi by bylo zapotřebí třípětinové podpory poslanců a třípětinové podpory senátorů. 

Taková podpora napříč stranickým spektrem se hledá velice obtížně, tudíž by takový 

systém byl jen těžko prosaditelný. Další výtka směřuje k absolutně většinovým 

volebním systémům, ať už se jedná o dvoukolový absolutně většinový systém, či 

australský jednokolový preferenční „alternativní“. Jejich nevhodnost spatřuje Novák 

jednak v přílišné podobnosti stávajícímu volebnímu systému do Senátu, přičemž dvě 

stejně nebo podobně zvolené komory pokládá za zbytečné. Dalším důvodem je fakt, že 

tyto systémy nepomáhají strukturaci stranického systému, což je pro chod parlamentní 
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demokracie zásadní. S tím souvisí i Novákovo varování proti zavádění tzv. panašování, 

které rovněž ztěžuje strukturaci stranického systému (Novák, Miroslav; 2013: 132). 

  Nevhodné pro parlamentní volby jsou podle Nováka i relativně většinové 

systémy. Ty vyhovují jen za řady podmínek, z nichž momentálně už přinejmenším 

jedna podstatná není splněna: český stranický systém se už neblíží bipartismu, jak to od 

sněmovních voleb 1996 vypadalo.  Za těchto okolností je účinek relativně většinových 

volebních systémů těžko předvídatelný a může vést k „aberantním“ a bizarním 

konsekvencím (Novák, Miroslav; 2013: 132). Dvoukolové většinové systémy, ať už 

relativně většinové nebo absolutně většinové, jsou nevhodné i z důvodu existence 

KSČM, jejíž přítomnost by ztěžovala vyjednávání mezi dvěma koly (Novák, Miroslav; 

2013: 132). 

  Miroslav Novák rovněž varuje před novátorskými verzemi většinových systémů, 

se kterými není žádná zkušenost. Lepší pro řešení problémů českého stranického 

systému je používat ty volební systémy, jejichž fungování a dopady známe z praxe 

(Novák, Miroslav; 2013: 132). Za předpokladu, že by se stávajícím politickým elitám 

přece jen podařilo prosadit nějaký typ většinového systému, tak nejmenším zlem by 

podle Nováka byl buď australský alternativní absolutně většinový, nebo britský 

jednokolový relativně většinový. U obou však v současné době převažují nevýhody nad 

výhodami. Australský má přednost, že snižuje ideologickou vzdálenost mezi 

relevantními stranami a je v důsledku jednoho kola levnější než dvoukolové systémy. Je 

však o něco složitější pro voliče a především nepomáhá strukturaci stranického systému. 

Kromě toho se jeho účinky podobají dvoukolovému absolutně většinovému systému, 

který používáme k volbě senátorů a jak už bylo řečeno, není vhodné, aby volební 

zákony do obou parlamentních komor byly podobné nebo měly skoro stejné účinky. 

Britský má výhodu v tom, že přinejmenším v dlouhodobé perspektivě napomáhá zdravé 

bipolaritě
187

. Nevýhodou je zejména to, že v době, kdy stranický systém probíhá 

obdobím turbulencí, což se zdá být případ české politické scény, může vést k bizarním a 

těžko předvídatelným výsledkům (Novák, Miroslav; 2013: 132-133). 

  Z výše uvedeného vyplývá, že návrh Miroslava Nováka by mohl být jedním 

z nejprůchodnějších, co se týká možnosti jeho realizace, a nejnadějnějším, co se týká 

jeho účinků a vlivů na současné problémy stranického systému. Samozřejmě se mohou 

objevit námitky v podobě argumentů, že taková reforma poměrného volebního systému 

                                                   
187

 Tato bipolarita nemusí mít jen formu bipartismu, ale může se jednat např. o dvě koalice nebo jednu 
koalici proti jedné dominantní straně (Novák, Miroslav; 2013: 133). 
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s většinovými prvky proběhla, přičemž v zápětí byly téměř všechny její prvky zrušeny 

Ústavním soudem. Zde je ale nutné upozornit, že od té doby uplynulo více než 10 let, 

takže dnes Ústavní soud rozhoduje zcela v odlišném složení a také dnes máme jinou 

politickou scénu s jinými problémy. I přesto je však pravděpodobnost podobně 

zamítavého stanoviska dosti vysoká.  

  Samozřejmě nelze s jistotou říci, že v případě prosazení reformy volebního 

zákona nedojde k jejímu zrušení Ústavním soudem. Politické strany by se však měly 

zamyslet i nad variantou Novákem navrhovaného konceptu, který je z hlediska potřebné 

podpory průchodnější, než přechod k nějakým formám většinových systémů. 

Samozřejmě i tento návrh by musel projít složitým procesem vzájemného vyjednávání a 

dohadování kompromisů. Jedním z nejdůležitějších předmětů těchto jednání by byla 

otázka počtu, respektive velikosti volebních obvodů, čímž stanoví míru většinových 

účinků na poměrný systém.  

  Ať už jsou výhody či nevýhody návrhu Miroslava Nováka jakékoliv, 

nejdůležitější je kompromis politických stran. Jeho dosažení bude dle mého názoru 

složitější než v roce 2000. Tehdejší „koalice“ dvou nejsilnějších stran ČSSD a ODS 

totiž měla společný zájem a disponovala dostatečnou většinou potřebnou pro prosazení 

zákona. V současném stranickém systému nelze hovořit o žádné straně jako o 

dominantní nebo většinové. Podpora by se musela hledat u ostatních stran. Jelikož 

účinky reformy nahrávají spíše větším stranám, lze předpokládat, že menší budou proti 

návrhu, neboť zmenšení velikosti volebních obvodů povede ke zvýšení přirozeného 

volebního prahu a tím ke snížení jejich šance získat mandát. Zde se pak otvírá možnost 

pro vytváření volebních koalic. Součástí reformy tak může být snížení hodnoty násobící 

volební klauzule pro koalice.  

  Miroslav Novák je univerzitním profesorem a v současné době nezastává žádnou 

politickou funkci. Nabízí se tedy otázka, jak by se jeho koncept volební reformy dostal 

na půdu Poslanecké sněmovny. Jeho myšlenky zatím nepřebral žádný z poslanců 

s cílem zformovat jej do podoby návrhu zákona a získat pro něj podporu. Nelze tedy 

predikovat, zdali se myšlenku podaří přeměnit na skutečnost. 



  

107 
 

Závěr 

Po téměř 25 letech obnovené demokratické tradice v Československu, později 

v České republice, nelze hovořit o české politice jako o konsolidované. Čím dál častěji 

se v médiích přetřásají korupční a úplatkářské kauzy, osobní skandály politiků a 

v neposlední řadě i problémy uvnitř samotných politických stran, jejichž správné 

fungování je jednou z hlavních premis dobře fungujícího parlamentního režimu. Někteří 

lidé současný stav české politiky označují jako krizový, jiní se přiklání k názoru, že se 

sice potýkáme s jistými problémy, avšak nedochází k ohrožení demokratického chodu 

země. Ať už je názor na to, zdali je česká politika v krizi, či ne, v současné české debatě 

se v nedávné době začalo objevovat několik návrhů, jejichž realizace by měla stav české 

politiky pozvednout, stejně tak jako mínění o ní.  

V této diplomové práci je zahrnuto celkem 10 návrhů, které jsou prosazovány 

různými politickými subjekty nebo jedinci. Tito lidé pochází z odlišných společenských 

prostředí, lépe řečeno jejich vztah k politice a názor na ní je odlišný. Jedná se o návrhy 

politiků, politických stran, lidí z akademické obce, veřejně známých osobností či skupin 

lidí, které mají společné pouze jedno, a to snahu změnit současnou českou politiku a tím 

i veřejný názor na ní. Tento cíl je rovněž společným pro všechny zde zmíněné 

navrhovatele. Cest, jak dosáhnout tohoto cíle, je však několik.   

Cílem této diplomové práce bylo popsat návrhy usilující o nápravu české 

politiky a na základě jejich analýzy určit trendy těchto návrhů a nastínit jejich 

podobnosti, či naopak odlišnosti.  

Jak jsem již uvedla, cílem všech návrhů je podat koncept, na jehož základě by 

byly napraveny problémy, se kterými se potýká česká politická scéna. Ani jeden 

z navrhujících subjektů nepředkládá vizi, která by směřovala za hranice 

demokratičnosti. Všechny návrhy mají za cíl zachování demokratického rázu země.  

V ostatních ohledech se návrhy méně či více liší.  

Většina návrhů usiluje o nápravu české politiky prostřednictvím volební 

reformy. Je to právě volební systém, ve kterém spatřují příčinu politické a morální krize 

politiků. Stávající volební systém podle nich neprodukuje dostatečné parlamentní 

většiny schopné vytvořit vlády, které by byly jak životaschopné, tak účinné. Návrh 

Miloše Zemana a Miroslava Nováka usiluje o zachování poměrného systému, avšak 

s jeho modifikací s cílem posílit většinové prvky. Oba návrhy se vyslovují pro zmenšení 



  

108 
 

volebních obvodů, které by umožnilo jednak větší personalizaci voleb, jednak 

napomohlo lepšímu utváření parlamentní většiny a tím stabilní akceschopné vlády. 

Miroslav Novák se navíc tento trend snaží posílit změnou volební formule, opět 

zvýhodňující velké strany.  

Pro požadavek zachování poměrného volebního systému se vyslovila rovněž 

ODS. Rozdíl je však ve způsobu, jakým se strana snaží posílit většinové prvky. Součástí 

volební reformy z roku 2007 byl požadavek na zavedení tzv. většinové prémie, jejímž 

úkolem mělo být posílení pozice vítězné strany a v konečném důsledku měla napomoci 

procesu sestavování a schvalování vlády a tím i její stabilitě. Účelovost tohoto návrhu je 

zřejmá a jen díky jeho zamítnutí se v příštím volebním období mohl stát premiérem 

předseda ODS. Kdyby totiž změna, kterou strana navrhovala, platila v roce 2010, tak by 

velmi pravděpodobně nedala spolu s TOP 09 a Věcmi veřejnými dohromady dostatečný 

počet mandátů. 

Naopak větší podpory, co se návrhů týká, se dostává snaze změnit poměrný 

volební systém na systém většinový. Takový názor zastává návrh Úsvitu přímé 

demokracie, Karla Janečka, Hnutí za přímou demokracii, iniciativy Přímá volba 

poslanců 2014 a Michala Kubáta. Společným východiskem těchto návrhů je fakt, že 

česká společnost je homogenní, a tudíž není důvod, proč zachovávat poměrný volební 

systém. Důležitým požadavkem těchto návrhů (kromě Michala Kubáta) je potřeba 

personalizovat volby a tím zvýšit odpovědnost zastupitelů. Na čem už se ale tyto návrhy 

neshodují, je konkrétní typ většinového systému, který by měl být aplikován.   

Úsvit přímé demokracie, Karel Janeček a Hnutí za přímou demokracii navrhují 

jednokolový většinový systém. Zcela výjimečným je ale v této trojici návrh Karla 

Janečka, který prosazuje novátorský typ jednokolového většinového systému s možností 

udělovat kladné a záporné hlasy. Co se týká iniciativy Přímé volby poslanců 2014, tak 

ta zůstává u obecného požadavku na zavedení většinového systému bez preferencí jeho 

konkrétního typu. Mezi zastánce dvoukolového absolutně relativního většinového 

systému se řadí docent Michal Kubát. Jeho návrh je oproti ostatním komplexnějším a 

zahrnuje i potenciální zavedení prvků směřujících k racionalizaci českého 

parlamentarismu. 

Odlišným návrhem, oproti ostatním, je návrh TOP 09 požadující přesnější 

vymezení vztahů mezi ústavními orgány. Konkrétně by se jednalo o užší definici 

vymezení pravomocí a kompetencí prezidenta. Navrhovaná změna by měla spíše 

omezovat jednání prezidenta, než posilovat tento úřad. Požadavek souvisí se zavedením 
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přímé volby prezidenta do českého ústavního pořádku. Návrh TOP 09 by možná 

podporoval rovněž docent Michal Kubát, podle kterého instituce silného prezidenta jde 

proti logice parlamentního režimu. Naproti tomu se zde však objevují návrhy, které 

naopak požadují posílení prezidentského úřadu, konkrétně přechod na prezidentský 

systém. Takovými jsou návrhy z dílny Úsvitu přímé demokracie či Hnutí za přímou 

demokracii. Tyto dva subjekty mají rovněž společný požadavek možnosti odvolávat 

politiky. Pro tento požadavek se v minulosti vyjadřoval rovněž Karel Janeček. V jeho 

současné vizi se však tento nástroj přímé demokracie už neobjevuje.  

Zajímavým aspektem navrhovaných změn je jejich tendence omezovat roli 

politických stran. Jediné dvě výjimky tvoří návrh docenta Michala Kubáta a profesora 

Miroslava Nováka. Oba si totiž uvědomují, že Česká republika je parlamentní 

demokracií, a tudíž je pro ni existence a správné fungování stranického systému klíčové. 

Právě z tohoto důvodu je Miroslav Novák zastáncem zachování poměrného volebního 

systému, který napomáhá vytvoření strukturovaného stranického systému. Michal Kubát 

si uvědomuje, že většinové systémy vedou k personalizaci voleb, čímž může dojít ke 

snížení stranické disciplíny. Tomuto handicapu však ve svém návrhu předchází úpravou 

jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který má za cíl lépe udržet stranickou disciplínu.  

Novinkou, která by v souvislosti s realizací návrhů měla být zařazena do 

českého ústavního pořádku, je zavedení institutu referend. Jeho propagátory jsou Úsvit 

přímé demokracie a Hnutí za přímou demokracii. Oba subjekty navrhují referenda, která 

by byla platná při jakékoliv účasti, což snižuje relevanci těchto návrhů a možnosti jejich 

prosazení.  

Raritou mezi návrhy je vize profesora Petra Druláka. Spíše než konkrétní 

opatření na změnu volebního či politického systému, nabízí svou úvahu nad morálním 

stavem nejen české politiky, ale i společnosti. Zatímco všechny ostatní návrhy vidí zdroj 

problémů v politicích, Petr Drulák upozorňuje na sobeckost lidí a jejich nezájem o 

veřejné věci. Východisko z této situace vidí v uskutečnění celospolečenských změn a 

vzniku jakési obdoby Občanského fóra, které by vyprodukovalo nové politické elity 

složené jak z odborníků, tak neodborníků, z politiků i nepolitiků.  

Důležitý je rovněž pohled na návrhy s ohledem na možnosti jejich prosazení. 

K tomu je zapotřebí podpory dvou třetin poslanců a dvou třetin senátorů. Z hlediska 

účasti na legislativě tak mají jistě největší šanci návrhy mocensky etablovaných 

subjektů. K dosažení potřebné většiny je však v českých podmínkách zapotřebí 

mezistranického vyjednávání a hledání podpory i u jiných politických stran. Čím více 
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bude parlamentních politických stran, tím náročnější bude toto vyjednávání. Dosavadní 

vývoj ukazuje, že pouze návrh TOP 09 má velkou šanci na prosazení, neboť se pro něj 

vyslovují i některé jiné politické strany.  

Co se týká návrhů menších politických subjektů, jejich šance na realizaci klesá. 

Příčinou toho může být slabá aktivita těchto subjektů, radikálnost a rovněž často téměř 

nerealizovatelné požadavky, které jsou vzájemně neslučitelné. Takovým příkladem jsou 

např. některé požadavky Hnutí za přímou demokracii.  

Předpoklad realizace návrhů členů akademické obce je poměrně nízký. Ani 

Michal Kubát, ani Miroslav Novák nejsou politicky činní, a tak nemohou své koncepty 

prosadit přímo. Je ale možné, že právě jejich návrhy by se v budoucny mohly stát 

inspirací pro nějakou politickou stranu, která by je zařadila do svého programu. Jedná se 

o návrhy komplexních reforem a reforem s promyšlenými možnými dopady, a tak lze 

uvažovat alespoň o teoreticky nepřímé prosaditelnosti. Výjimkou je profesor Petr 

Drulák, který působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, kde ale změna politického, 

potažmo volebního systému nespadá do jeho agendy.  

Závěrem je třeba podotknout, že změna dílčích prvků, jako je např. volební 

systém, není východiskem ze současné politické situace, mnohými označované jako 

krizové. Potenciální změna volebního systému může být jedním z prvků snahy o 

nápravu české politiky, ne však jediným. Při pohledu na příčiny dosavadních krizí 

v české politice lze snadno dojít k závěru, že kromě vládní nestability jimi byla i 

nestabilita uvnitř samotných politických stran a vnitrostranické krize. Z výše uvedeného 

tedy vyplývá, že zapotřebí je komplexnějších jak ústavních, tak morálních změn, které 

by v konečném důsledku mohly vést k dosažení kýžené politické stability a zvýšení 

důvěry občanů v politiku.  
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Summary 

This thesis discusses the various proposals that dominate the contemporary Czech 

debate and seeks to remedy Czech politics. The cause of these proposals is a state of Czech 

politics, which some describe as a crisis. Frequent corruption scandals, embezzlement, 

government crisis and intraparty strife, these are phenomena that are currently plaguing most 

Czech politics. Such circumstances lead to the society-wide discussions and to an increasing 

aversion to all political issues and vice versa, to seeking solutions that would build the 

political stability and restore people's trust in politics and politicians themselves.  

As well as the views on the state of Czech politics differ, thus the views on a possible 

solution are different. The diversity of solutions is mainly due to the different views on the 

causes of political instability and related phenomena. On the political scene, there are 

individuals and groups of individuals currently appearing who are actively engaging in 

political debate and politicians that are presenting their own plan to remedy Czech politics.  

The proposals in this thesis are divided according to the type of entity that proposed them. 

The first group consists of the petitioners of the entities established by power. There is a 

proposal from Miloš Zeman including modification of the electoral law in order to enhance 

the majority elements, introduce variegated and lower the threshold of preferential voting. 

There is also a proposal from ODS that in 2007 attempted to introduce the so-called 

mainstream premium. The third proposal comes from TOP 09 and is in response to the 

introduction of direct election of the president. The objective of this proposal is a clear 

definition of the relationship between constitutional authorities. 

The second group consists of design proposals presented by smaller political groups or 

individuals. There is a proposal from Hnutí za přímou demokracii calling for the introduction 

of elements of direct democracy and a change of the political system. Also Úsvit přímé 

demokracie requires a similar proposal. Karel Janeček and initiative Přímá volba poslanců 

2014 proposals are also included in this group. The primary objective of these two entities is 

to change the electoral system of the Chamber of Deputies. 

The third group consists of the proposals that have been created by members of the 

academic community. Specifically, the proposal is represented by Associate Professor 

Michael Kubat who seeks to change the electoral system and the rationalization of the 

parliamentary regime. Another petitioner is Professor Petr Drulák whose draft is rather a 

summary of recommendations and philosophical considerations. The third, rather concise 

proposal is older but extending to the present. That is a proposal from a professor Miroslav 
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Novak, who argues in favor of maintaining the proportional electoral system, but wants to 

enhance the majority elements and thus help to facilitate the creation of stable governments. 

In conclusion, the overall comparison of proposals to identify their similarities or 

differences is included. Most of these proposals see the cause of the crisis in the behavior of 

politicians and therefore see the solution in their selection, i.e. in the electoral system. The 

exception is the proposal presented by the petitioner Professor Petr Drulák who, besides the 

corruption of politics, draws the attention to the moral crisis of citizens and their selfishness.
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