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00. PROLOG 

 

Důvěra a odcizení, reprezentanti a reprezentovaní a jejich vztah důvěra / odcizení 

Důvěra a odcizení, odcizení a důvěra. Asi se shodneme, že se jedná o pojmy, 

které jsou vzájemně k sobě v opozici, dvě strany téže mince. Můžeme se na ně také 

dívat, jako na dvě polarity na stejné ose, které ji obě vyvažují, proto jedna bez druhé 

nemůže existovat, a zároveň však není možná jejich současná existence jednoho 

konkrétního subjektu k jednomu konkrétnímu objektu. V reálné existenci se tedy ani 

jeden z pólů bez svého opaku neobejde a nejspíše bude možné pozorovat neustálý 

dynamický pohyb po oné ose důvěra – odcizení. Nikdy však až do úplného extrému, a 

nikdy ani bez onoho dynamického aspektu jako nějaký trvalý, zakonzervovaný stav. 

Důvěru a odcizení tak vnímám ani ne jako nějaké stavy, kterých se dosáhne, a které pak 

jsou, ale spíše jako nekonečný proces. 

Jestliže se na oba pojmy podíváme ze sémantického, jazykového hlediska, 

důvěra značí nějakou víru. Víru, ve smyslu naděje, která tu je, která reálně existuje a my 

ji někam, do něčeho (do někoho), vkládáme. Naopak odcizení nás odkazuje (předpona 

od-) směrem k cizosti, od něčeho pryč. Tato cizost vzniká mezi konkrétními subjekty. A 

mezi nimi vytváří bariéru, hráz, či snad spíše příkop prázdnosti. To, co je pro nás cizí, 

s tím často nebýváme v souladu, to se nás netýká, ignorujeme to, jsme k tomu apatičtí. 

Někdy dokonce mohou nastoupit i mnohem silnější, negativnější projevy vycházející ze 

strachu, např. nenávist, touha to odstranit pryč z toho našeho (dobrého) světa. Z mého 

pohledu se navíc nejedná o cizost, která prostě je, ale o cizost, která vzniká, prohlubuje 

se. Něco se nám stává cizím, naopak přibližuje se to k nám (resp. my k tomu), jestliže 

v to dokážeme nalézt v sobě důvěru. Z tohoto výše napsaného není těžké vyvodit závěr, 

že osobně vnímám právě důvěru jako onu původní kvalitu, která se následně prohlubuje 

a utužuje, nebo se naopak zklamává a nenaplňuje, a to pak vede k odcizení. A jak nám 

říká mnoho učení, člověk by měl nejprve nalézt důvěru v sobě samém a v sebe samého, 

teprve poté se o to pokoušet směrem ven. 

Vytvoření, či znovunalezení důvěry směrem k politikům, k politické 

reprezentaci, navíc představuje úkol o to obtížnější, že politici tvoří menšinu sui 

generis, která je viditelně odlišná od většiny, od nás. Tato menšina je vlastně elita, která 
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je už na první pohled, jiná, cizí, nadřazen. Není dokonce těžké nabýt dojmu, že politici 

představují vládnoucí menšinu ovládající většinu. 

Obecně se říká, že když člověk s něčím nesouhlasí, má k něčemu výhrady, je 

velmi jednoduché na to prostě „nadávat“, v lepším případě na věci, co vadí, poukazovat 

a říkat proč, že vadí. Stále jde však o slova. Skutečně obtížné je začít s tím něco dělat, 

přejít od slov k činům a daný problém se snažit nějak napravit. V dnešní době lidé hojně 

nadávají, na dost věcí, mj. právě hojně i na politiku, na politiky, na (nejen politický) 

systém i na společnost, kterou spoluvytvářejí. Někteří lidé se snaží také skutečně i 

konat. Nyní bychom se měli však na chvíli zastavit a zamyslet. Předchozí myšlenku, že 

je skvělé, když slova přejdou i v činy, totiž nemůžeme brát automaticky za platnou bez 

dalšího, neboť ono konání může nakonec vést k výsledkům nezamýšleným a horším než 

je výchozí postavení. Nepochybně je dobře, že se poukazuje na věci, které nefungují a 

které je potřeba změnit. Stejně tak se i shodneme, že je důležité, aby se našla vůle tyto 

změny provést. Nesmíme však právě zapomínat na další důležitý střípek do této 

mozaiky transformace, a to, jak změnu provést, kam by měla směřovat, jakou konkrétní 

cestou se vydat a jakého konkrétního cíle chceme dosáhnout. Právě bez záměru toho, co 

konkrétního vlastně chceme, pouze s touhou věci měnit, aniž bychom věděli jak, může 

být vůle a následná aktivita provádějící onu neurčitou změnu velmi nebezpečná. 

Pokud bychom se shodli, že současná situace není ideální (a ono je vždy, co 

zdokonalovat) a tuto situaci bychom chtěli měnit, měli bychom ji nejprve správně 

zanalyzovat. Jinými slovy ukázat, co funguje a co nefunguje, co přispívá k důvěře 

občanů v politický systém naší země (a obecně důvěře ve společnost západního typu, 

kterou reprezentujeme) a co naopak tuto důvěru podkopává. Nesmíme při tom však 

opomenout vzájemnou provázanost jednotlivých institutů, a jak by jejich případná 

změna ovlivnila instituty další, další místa v systému, a také podle toho zvážit nejlepší 

možné způsoby řešení. Žádná z případných změn tak nebude sama o sobě samo spásná. 

Proto bychom se realističtěji měli ptát, ne, co situaci vyřeší, ale co může pomoci právě 

v širším kontextu. 

Ve své práci jsem se chtěl objektivně podívat na současnou situaci a pokusit se 

odhadnout, kde leží zakopaný pes. Určil jsem si tedy několika témat, okruhům, které 

podle mého působí na vztah mezi reprezentovanými a reprezentanty, a kterým se 

postupně věnuji. V  úvodu nejprve rozeberu současnou situaci, současnou formu vlády, 
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způsob vládnutí v ČR, současnou „blbou náladu“ ve společnosti ústící až ve všeobecně 

používaný pojem krize v souvislosti s politiky, politickou sférou, demokracií i veřejným 

životem obecně. Následně se podívám blíže na otázku elit a poté vymezím pojem 

reprezentace, jakou z forem jsme my občané, a jakou bychom v ideálním případě měli 

být, reprezentováni.  Reprezentanti samotní jsou tedy v postavení jakési elity. Pokusím 

se vysvětlit, co to znamená a ukázat, zda tomu skutečně tak je. A zda je to případně 

problém, důvod pro naši nedůvěru. Od jednotlivců, politiků, se pak přesouvám na 

kolektivní úroveň, k politickým stranám, které nejprve přiblížím, jejich smysl, funkce i 

krizi, stejně jako celý stranický systém a jeho fungování. Samostatné, velmi obsáhlé 

téma, a také zdroj mnoha příčin negativního vnímání ze strany veřejnosti, je 

hospodaření a financování politických stran. Tomu věnuji samostatnou kapitolu, kde 

shrnu současnou neutěšenou situaci a poté také představím čtyři hlavní body, kameny 

úrazu, k nimž se pokusím navrhnout určité právní regulace. K závěru své práce se budu 

věnovat podrobně ještě volbám, a to jak z hlediska obecného, kdy popisuji smysl a 

funkci voleb, včetně současných principů platných i v naší zemi, tak i potom 

specifičtěji, kdy se věnuji přímo volebním systémům, jejich znakům a vlastnostem a 

hledání nejlepšího volebního systému. V poslední kapitole před závěrem se ještě blíže 

podívám na současný volební systém v České republice. Přiblížím jeho základní 

strukturální prvky a také poukážu na jeho neduhy a možné změny, stejně tak se 

vypořádám s návrhy na jeho změnu, se kterými jsme se v nedávné minulosti mohli 

setkat. 
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01. ÚVOD 

 

01.I  Demokracie 

01.I.1  Demokracie – vláda lidu? 

Definice demokracie vychází (i když přirozeně je to obráceně, slovo vychází 

z popisované skutečnosti) z významu slov demos (lid) a kratos (vládnout) – vláda lidu. 

Takto také vyjádřil podstatu demokracie A. Lincoln, který během občanské války v roce 

1864 v Gettysburgu prý pronesl, že jde o „vládu lidu, lidem a pro lidi“ (the rule of, by 

and for the people). 1 V současné době jsou tatáž slova obsažena např. ve francouzské 

ústavě, v jejím druhém článku je jako základní princip republiky uvedeno, 

„gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple“. V posledních letech a 

desetiletích se však demokracie dostala do fáze jisté vyprázdněnosti, britský politický 

teoretik B. Crick prohlásil k tomu, že „demokracie je slovo, které má ve světě veřejných 

věcí zřejmě nejmlhavější význam“. 2 Jestliže si pod pojmem demokracie může každý 

představit cokoli (od demokracie klasické, přímé, k demokracii zastupitelské, od 

demokracie liberální k demokracii lidové), hrozí, že reálně nemusí ten pojem sám o 

sobě znamenat nic. 

Jisté problémy s vymezením demokracie, tedy vlády lidu, moci lidu, můžeme 

najít již u J. Schumpetera, 3 který považuje „vládu lidu“ jako „neuspokojivou definici 

demokracie“, neboť zde existuje nespočet možných kombinací pojmů „lid“ a 

„vládnout“. 4 Vezměme si např. ono vládnutí, moc. Co si pod tím pojmem máme 

představit? Podle německého sociologa M. Webera moc znamená, že A je schopen 

dosáhnout toho, že B udělá něco, co by jinak neudělal. Tato definice se mi velmi líbí, 

přesně a stručně podle mě vystihuje celou podstatu pojmu moc. Z toho pak ale také 

současný politolog G. Sartori vyvozuje závěr, že „demokracie nemůže být jednoduše 

moc lidu, protože moc lidu je pouhá zkratka zastupující plný výraz „moc lidí nad 

                                                           
1 HEYWOOD, Andrew. Politologie. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 537 
s. ISBN 9788073801151. Str. 96 
2 Tamtéž 
3 SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalism, socialism and democracy. London: Routledge, c1976, xxi, 
437 s. ISBN 0415107628.  
4 M. Novák, Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie. Sociologický časopis. 
2003, roč. 39, č. 1, s. 11-36. ISSN 0038-0288.  Str. 14, dostupné na: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/e4602149de8b5ed3b6d8e93682404eaa2f5bbc15_183_13nov 
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lidmi“. Moc je vztah, a má-li někdo moc, znamená to, že (jistým způsobem a do jisté 

míry) kontroluje někoho jiného“. 5 

Současné demokracie nejsou skutečnými vládami lidu v klasickém pojetí, kde by 

lid bez dalšího spravoval záležitosti své a záležitosti společenství (které je dnes již na 

globální úrovni). Nyní do toho vstupuje jakési zprostředkování a reálně vládnoucí 

zprostředkovatelé, reprezentanti. Demokratická forma vlády v dnešní době je tak víc 

než co jiného spjata s institutem reprezentace, jenž kromě subjektů, reprezentovaní a 

reprezentanti, je přirozeně také velmi určován jejich vzájemný vztahem.  

 

01.I.2 Demokracie nepřímá a přímá. Demokracie v ČR a úsvit její 

přímé formy v ČR? 

Demokracie není jednotná nejenom v reálném světě, ale ani v teoretickém pojetí, 

klasické dělení před nás staví dvojici demokracie přímá a nepřímá. Nezapomínejme 

však, že rozlišování demokracie na model přímé demokracie a demokracie nepřímé 

(zastupitelské, reprezentativní) je pouze myšlenková konstrukce, idea, kterou není 

možné v její čisté podobě realizovat. 6 Hlavní rysy v současné době celosvětově 

přijímané demokracie můžeme spatřovat v pravidelně konaných, svobodných a 

konkurenčních volbách, které jsou postavené na principu formální politické rovnosti, 

vyjádřeném zásadou „jeden člověk, jeden hlas; jeden hlas, jedna hodnota“ (one person, 

one vote; one vote, one value), a které generují volené shromáždění, legislativní orgán. 

Jedná se o demokracii nepřímou a zastupitelskou (reprezentativní). Důležitým 

prvkem konkurenčních voleb je přirozeně také možnost skutečného voličského výběru, 

tedy politický pluralismus. 7 Takováto demokracie bývá nazývána demokracií liberální, 

někdy právě také pluralitní. Politické strany zvolené a vládnoucí právě na základě 

legitimity získané ve svobodných konkurenčních volbách rozhodují o správě věcí 

veřejných. Dotkl jsem se tu dvou významných fenoménů pro současnou verzi 
                                                           
5 SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. vyd. 1. 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 238 s. ISBN 808585094x.Str. 149 
6 Tzv. ideáltyp je myšlenková konstrukce, pomocí níž se snažíme dobrat smyslu jinak téměř nekonečně 
složité skutečnosti, a to předložením jakéhosi logického extrému. Ideáltypy, které ve společenských 
vědách prosazoval M. Weber, jsou vysvětlující nástroje, nikoli aproximace reality, nevyčerpávají realitu, 
ani nestanoví nějaký etický ideál. 
7 Např. V. Havel, Na téma opozice (1968), cit. podle M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 567; 
„Opravdu: o demokracii lze vážně mluvit jen tam, kde má lid možnost – jednou za čas – svobodně si 
zvolit, kdo mu má vládnout. Což předpokládá existenci aspoň dvou souměřitelných alternativ. Totiž 
(minimálně) dvou svéprávných, rovnoprávných a navzájem na sobě nezávislých sil, z nichž obě mají tutéž 
šanci stát se vedoucí silou ve státě, rozhodne-li tak lid.“ 
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společnosti, které prostupují celou mou prací a věnuji jim i některé samostatné kapitoly. 

Jsou jimi politické strany a jejich legitimita, tedy svobodné konkurenční volby. 

Z pohledu jedince klade současný individualisticko-liberální občanský princip 

důraz na rovnováhu svobody a rovnosti, svoboda ve smyslu občanská politická a 

rovnost v příležitostech, jak píše M. Novák. 8 Tomuto principu intermediárních procesů 

odpovídá princip reprezentace zájmů procesy zastupitelské demokracie. Volba 

konkrétních reprezentantů (v dnešní době jimi jsou politické strany) tak pro občana 

slouží jako realizace jeho politické identity a jeho zájmů. Proces reprezentace zájmů 

zdola nahoru vytváří obecnou vůli a státní zájem (v protikladu k diktované vůli a 

zájmu shora). A ke zprostředkování vůle lidu pak nejefektivněji poslouží uplatnění 

principu většiny. Demokracii tak můžeme vnímat i jako proces, politickou metodu, 

jejímž prostřednictvím se uskutečňuje moc lidu a vytváří vůle lidu. 

V dnešní době však i zastupitelské (nepřímé) demokracie přiznávají občanům 

více či méně možností, jak aktivně působit i v průběhu celého volebního období a tím 

občany pobízejí k větší participaci. Jedná se o různé nástroje teorií řazené právě 

k institutům přímé demokracie. A. Heywood uvádí referendum, iniciativu a odvolání. 9 

Referendum (referendum, hlasování, jímž mohou voliči vyjádřit svůj názor na 

předkládanou otázku) je podle Heywooda umírněná podoba participace, řekněme 

relativně běžná. Naopak iniciativu (initiative, specifická forma referenda, při kterém 

občané sami předkládají návrhy zákonů) a odvolání (recall, proces, kterým voliči 

mohou vyjádřit nespokojenost se svými reprezentanty a odvolat je, lid tak na rozdíl od 

předchozích dvou rozhoduje o personálních otázkách) 10 spojuje Heywood s podobou 

radikální demokracie. Těmito způsoby tak může docházet k většímu zapojení občanů 

do procesů vládnutí, občané mají tak větší, a častější, možnosti něco reálně ovlivnit a 

tím bychom tedy měli předpokládat, že se vytvářejí předpoklady, které by mohly 

napomoci zabránit odcizení. To však samozřejmě neznamená, že zavedení prvků přímé 

demokracie v co největší a nejintenzivnější míře vyřeší všechny problémy, a na druhé 

straně, že demokracie zastupitelská je naopak schopná vyřešit není. K participaci 

občanů na politickém životě píši v pozdější části této kapitoly. 

                                                           
8 NOVÁK, Miroslav a Lubomír BROKL. Úvod do studia politiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2011, 783 s. ISBN 9788074190520. Str. 534 
9 A. Heywooda, Politologie (2008), str. 293 
10 O recallu píši podrobněji později, v kapitole VOLBY, v části Legitimační řetězec, Odvolání. 
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Česká republika je tradičně považována za demokracii zastupitelskou přesto, 

s odkazem na výše napsané nepřekvapivě, vykazuje i prvky demokracie přímé. Podklad 

k tomu nalezneme přímo v našem ústavním pořádku, v Listině základních práv a 

svobod ČR, kde je v čl. 21 odst. 1 řečeno, „občané mají právo podílet se na správě věcí 

veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců“. M. Antoš k tomu přichází se 

zajímavou poznámkou, 11 a sice že tento článek Listiny se „jednoznačně nestaví na 

stranu reprezentativní či přímé demokracie,“ pak však také dodává, že příklon 

k reprezentativní demokracii nalezneme v Ústavě, v jejím druhém článku. V něm 

nalezneme, že „lid vykonává svojí moc prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní“ (odst. 1), pouze pokud tak stanoví ústavní zákon, může lid 

vykonávat státní moc přímo (odst. 2). Není zřejmě žádného sporu, že demokracie 

v České republice je demokracií zastupitelskou. A co ta přímá demokracie v České 

republice? Referenda, iniciativy, odvolání? Možnost celostátního referenda u nás 

vychází právě z čl. 2 odst. 2 Ústavy ČR, který jistou možnost výkonu státní moci přímo 

lidem předpokládá. K tomu je však zapotřebí zmocnění na základě ústavního zákona. 

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu však za více než dvacet let existence 

samostatné České republiky přijat nebyl. Naše nynější vláda by chtěla předložit vlastní 

návrh tohoto ústavního zákona, zatím se tak ale nestalo. Určitým, řekněme nouzovým, 

řešením mohou být ústavní zákony vydané ad hoc ke konkrétnímu referendu, jak jsme 

toho byli svědky v roce 2002. Tehdy se jednalo o prozatím jediné uskutečněné 

celorepublikové referendum na našem území, týkalo se přistoupení ČR k Evropské unii. 

Právní podklad k tomu byl vytvořen ústavním zákonem č. 515/2002 Sb. O zbývajících 

dvou institutech přímé demokracie náš právní řád prozatím mlčí. Pro úplnost je vhodné 

uvést i některé body z programu nového politického subjektu na české scéně hnutí Úsvit 

přímé demokracie. To zmiňuje kromě prosazení zákona o celostátním referendu také 

„zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů“ a zároveň „odvolatelnost všech 

přímo volených politiků prostřednictvím referenda“. 12 O konkrétnějších podobách 

těchto institutů však hnutí mlčí, já si ještě jednou dovolím v této souvislosti odkázat ke 

kapitole VOLBY, kde v části Legitimační řetězec mám i pasáž věnovanou Odvolání. 

 

                                                           
11 ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie]. Vyd. 
1. Praha: Linde, 2008, 191 s. ISBN 9788072017348. Str. 17 
12 Zdroj: Program hnuté Úsvit, dostupné na: http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/. 
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01.II  Současná demokraticko-oligarchická forma vlády 

01.II.1  Demokracie vs. politea 

Jeden z nejslavnějších evropských myslitelů, antický filosof Aristoteles, 

obohatil lidstvo v mnoha směrech. Co se týká jeho přínosu vnímání lidské společnosti, 

obce, Aristoteles, poté co vymezil člověka jako tvora společenského, zoon politikon, 

přichází s analýzou 158 městských států (polis) v tehdejším antickém Řecku (4. století 

p.n.l.), zaznamenanou spolu s jeho závěry ve spise Politika. Aristotelova analýza byla 

postavena na dvou otázkách, a to; „Kdo vládne?“ a „Kdo má z vládnutí prospěch?“. Na 

kvantitativní otázku kdo, resp. kolik, vládne, Aristoteles dává odpovědi, jeden (jedinec), 

několik, nebo mnozí. Na kvalitativní otázku prospěchu Aristoteles odpovídá, že 

prospěch mají buď pouze vládci, resp. vládce, nebo všichni. Na základě odpovědí na 

tyto otázky pak Aristoteles postavil své závěry, a ve výsledku rozlišoval 3 právní formy 

zřízení, monarchie, aristokracie, politea a 3 pokleslé formy zřízení, tyranie, oligarchie, 

demokracie. Politea jako vláda všech v zájmu mnohých se pak přirozeně jeví jako 

nejvhodnější způsob vládnutí, nejvhodnější ústava. 13 Politeu nazývá J. Grospič 

panstvím většiny, proti tomu stojí demokracie ve smyslu ochlokracie jako panství až 

zvůle chudých. 14 Podle R. Mulgana viděl právě Aristoteles demokracii ne jako vládu 

všech občanů, ale spíše jako prostě vládu lidových, neelitních vrstev obyvatelstva. 

Pojem demokracie byl v antice používán pejorativně, s tím, jak se ve v průběhu dějin 

vyvíjelo „porozumění“ (nejenom) tomuto pojmu, odpovídá antická demokracie dnešním 

pojmům jako demokracie neliberální, nebo dokonce tyranie většiny. 15 J. Madison 

hovoří o tyranii většiny v Listech federalistových (1787-1789). 16 V případě, že by 

demokratické vládnutí nebylo omezeno žádnými brzdami, může klidně vést 

k majoritarismu, vládě většiny. Většina může být vymezena jazykově, nábožensky, 

společenským postavením, jakkoli. Majoratismus může být chápána i tak, že na prvním 

místě je vždy vůle většiny a přitom nereflektuje zájmy a potřeby menšin a jednotlivců, 

v této negativní konotaci může mít velmi blízko k ochlokracii (= vláda masy/lůzy) nebo 

dokonce právě tyranii většiny. Projevem této tyranie může být mimo jiné popření 

individuálních práv nebo vyvlastňování ve jménu lidu. Obecně v antickém vnímání má 

                                                           
13 Politeiá – v širším slova smyslu: ústava v obecném smyslu, tj. forma vlády, režim, zřízení. 
14 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998, 369 s. ISBN 8072011413. Str. 75 
15 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 671 
16 A. Heywood, Politologie (2008), str. 107 
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demokracie velmi blízko k anarchii a nezákonnosti, a právem tedy mohla být 

považována za zdroj nestability a nerozumných činů. Nejtvrdší kritika demokracie 

směřovala k vědomí lidu, masy, která bývá často snadno manipulovatelná a bývá tak 

náchylná ke svodům různých demagogů. 

 

01.II.2 Demokraticko-oligarchický mix dnešních zastupitelských 

demokracií 

Politea, 17 jako protiklad k demokracii, je smíšená forma vlády charakterizována 

těmito znaky: 

a) směsice prvků umírněné demokracie a umírněné oligarchie, 

b) převládají prvky demokracie nad prvky oligarchie, 

c) jde o zdařilou směs, 

d) na rozdíl od demokracie či oligarchie jsou v ní početné střední vrstvy. 

A současná reprezentativní demokracie je v Aristotelově pojetí tímto smíšeným 

režimem, a stejně jako Novák nebo Mulgan můžeme dokonce pozorovat, že má 

potenciál být přímo onou zdařilou směsí. R. G. Mulgan autor knihy Aristotelova 

politická teorie (1998) k tomu říká, „to co dnes většina lidí popisuje a obhajuje jako 

„demokracii“, má více společného s Aristotelovou politeou než s jeho demokracií. 

Například ti, kteří obhajují pravidelné volby každý pár let, ale odmítají každoroční 

volby či předávání všech významných rozhodnutí lidovému referendu, se ve skutečnosti 

podepisují pod Aristotelův názor, že nejlepší zřízení v neideálním světě je to, které 

spojuje oligarchické a demokratické postupy“. 18 Tento typ vlády, politea, je podle 

Aristotela nejlepším režimem pro většinu obcí a pro většinu lidí. Nevyžaduje nutně 

ctnostné jedince, ale stačí tam dobří občané, kteří jsou schopni jak vládnout, tak 

(především) poslouchat, což platí zejména o středních vrstvách, které tvoří základ 

společnosti. Dle Aristotela je jedním ze základních smyslů této formy vlády zabránit, 

aby se veřejné úřady staly zdrojem obohacování. Což se v dnešní době ne úplně tak 

daří. Reálné oligarchické rysy v demokratických zřízeních mj. vypíchli také filozofové 

představující zakladatele, později stoupence, elitismu, teorie elit, ke které se dostanu 

v následující kapitole. 

                                                           
17 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 671 a násl. 
18 R. G. Mulgan, Aristotelova politická teorie (1998), str. 141, 142, cit. podle M. Novák, Úvod do studia 
politiky (2011), str. 672 
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Volby – demokraticko-oligarchický základ dnešních zastupitelských demokracií 

Shodneme se, že v současné době musí obecně veškerá vládnoucí autorita být 

legitimována, vycházet ze souhlasu (ze schválení) těch, na které se tato autorita 

vztahuje. Proto je dnes kladen tak zásadní důraz na volbu, resp. volby. A svobodné 

volby jako procedura výběru kombinují právě ony prvky oligarchicko-aristokratické 

s prvky demokratickými. Ti, kdo nevidí rysy oligarchicko-aristokratické a kladou důraz 

pouze na dimenzi demokraticko-egalitářskou, jsou podle B. Manina „naivní 

demokraté“. Ti, které Manin označuje za „demystifikátory“, se naopak snaží dokázat, 

že političtí reprezentanti obvykle pocházejí z určitých, vyšších, sociálních kategorií. 19 

Pravidelně konanými a svobodnými volbami se realizuje odpovědnost volených 

zástupců, reprezentantů, vůči lidu, tedy reprezentovaných. Volby slouží podle R. Dahla 

jako nástroj, kterým lid své vůdce kontroluje a případně má možnost je i odvolat. 

 

01.II.3  Polyarchie jako reálná zastupitelská demokracie 

Pojem polyarchie použili Dahl a Lindblom poprvé v knize Politika, ekonomika a 

prosperita již v roce 1953, později ho R. A. Dahl samostatně rozpracoval v některých 

svých pozdějších dílech.  Polyarchie jako vláda mnohých, nikoli však všech, je jakousi 

nedokonalou reálnou demokracií. Tak jak demokracie skutečně existují jako protiklad 

jejich ideální podoby, vzoru, ke kterému se skutečné demokracie, polyrchie, více či 

méně přibližují. Dahl říká, „bylo by dobré, kdybychom používali jiné jméno pro ideální 

formu a jiné pro nějakou existující aproximaci tohoto ideálu,“ proto se také on sám 

snažil používat výrazu polyarchie pro „zastupitelskou demokracii, jak ji známe 

z praxe,“ což má, „tu výhodu, že nechává otevřenou otázku, do jaké míry se polyarchie 

skutečně blíží ideální zastupitelské demokracii“. Zároveň pak „lze srozumitelně 

debatovat, zda jedna polyarchie je „demokratičtější“ než druhá“. 20 V knize 

Demokracie a její kritici (1989) definuje Dahl sedm základních pilířů, na kterých jsou 

polyarchické režimy postaveny: volení vládní úředníci, svobodné a spravedlivé volby, 

všeobecné volební právo, právo ucházet se o úřad, svoboda projevu, alternativní 

informace a svoboda sdružování. 

                                                           
19 B. Manin, Principes du governement représentatif (1996), cit. podle M. Novák, Úvod do studia politiky 
(2011), str. 673 
20 DAHL, Robert A. Demokracie v právním státě?. Praha: Readers International, 1995, 121 s. ISBN 
8090181317. 
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01.II.4  Zastupitelské demokracie a politické strany 

Prvořadý význam politických stran pro soudobé západní společnosti vystihl již 

téměř před půl stoletím německý existencionalista K. Jaspers, zároveň však ze 

stranického systému a politických stran příliš nadšený nebyl. Tvrdil dokonce, že vedení 

státu je v rukou oligarchie politických stran. Namísto demokracie je zde tedy spíše 

oligarchie. Jeho nejtvrdší kritika pak směřovala k tomu, že strany „lid neinformují, ani 

nevzdělávají, ani nevychovávají k myšlení,“ což právě jsou znaky oligarchických 

režimů. Je to v přímém rozporu s tím, co Jaspers považuje za demokracii a její 

teleologické poslání, jak o tom píši o pár řádků níže. 21 Stejně se ještě v meziválečném 

období vyslovil i český představitel státovědy J. Mertl, „v zemích plně rozvinutého 

stranictví je parlamentní demokracie de facto oligarchií většího či menšího počtu 

silných politických stran…“ 22 Ve své pozdější knize Mertl politickým stranám zase 

vytýká, že „se staly z pouhých prostředníků parlamentních voleb vlastními centry 

politické moci v demokracii“. Proto také meziválečné demokratické režimy trefně 

přejmenovává na „státy politických stran (Parteienstaat)“. 23 

 

01.III  Participace občanů na vládnutí 

01.III.1 Participace občanů na zastupitelských demokraciích, 

participativní demokracie 

Demokracie mimo jiné zahrnuje i to, že adresáti rozhodnutí státních orgánů se 

určitým způsobem podílejí na tvorbě oné vůle státu, resp. vytváření právního řádu. To 

nazýváme participací veřejnosti. 24 Podmínkami pro plné využití předností 

participativního modelu demokracie jsou podle P. Friče správné nastavení pravidel 

v rámci právního řádu a dostatečně kompetentní veřejnost. To by však samo o sobě 

nestačilo, je potřebné především aktivní zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. 

Demokracie by tak měla v prvé řadě poskytnout občanům možnosti, aby se na ní mohli 

nějak podílet. R. Dahl v knize Demokracie v právním státě? (1995) mluví o zásadě 

                                                           
21 K. Jaspers, Spiegel (č. 17/1966), cit. podle V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl 
(1998), str. 191 
22 J. Mertl, Politické strany, jejích základy a typy v dnešním světě (1931), str. 241, cit. podle V. Pavlíček a 
kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl (1998), str. 190 
23 J. Mertl, Ideologie parlamentarismu a naše doba (1933), str. 30, cit. Podle V. Pavlíček a kolek., 
Ústavní právo a státověda, I. díl (1998), str. 191 
24 K rozdílům mezi reprezentativním a participativním modelem demokracie, FRIČ, Pavol. Vůdcovství 
českých elit. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 296 s. ISBN 9788024725635. Str. 108 a násl. 



15 

 

postižených zájmů, „každý, kdo je postižen rozhodnutím vlády, by měl mít právo se na 

té vládě účastnit“. 25 Samozřejmě zde máme na mysli především nepřímé působení 

občanů-voličů prostřednictvím voleb, ale spadají sem i další formy participace jako je 

vyjadřování svého názoru prostřednictvím petic, účastí na různých demonstracích a 

setkáních, stejně jako instituty známé z přímé demokracie, např. iniciativa. Zapojení 

jednotlivce do rozhodovacích procesů, tedy politická participace jednotlivce, tak může 

mít mnoho podob. Stejně tak může participace probíhat na různých úrovních, 

nejběžnější je na místní úrovni, která je člověku nejblíže. Nejrozšířenější a také 

nejdůležitější formou participace jsou pak přirozeně volby. Dalšími konvenčními 

formami participace jsou členství v politické straně, v odborech, politická komunikace. 

Mezi ty méně konvenční formy považujeme např. účast na demonstracích nebo podpisy 

petic. Vidíme, že určité možnosti participace v České republice jsou, jejich využívání je 

však velmi malé a česká veřejnost je v politice spíše pasivním aktérem. Projevuje se 

zde rozpor mezi vysokou podporou participace a slabým reálným jednáním české 

veřejnosti. Proto bych považoval za jeden z prvořadých úkolů pokusit se změnit 

současnou situaci tak, aby veřejnost měla podstatně větší zájem a chuť reálně se na 

veřejných záležitostech participovat. 

Efektivní míra participace (v širším významu ji můžeme chápat i pouze jako 

zájem veřejnosti na věcech veřejných – zdá se, že by se mohlo jednat o tautologii, 

bohužel tomu tak není) je příznivá pro obnovování konsenzu se státní mocí, identifikace 

většiny občanů s vládní politikou, atd. Věrohodnost politického vedení je 

upevňována nejlépe výraznými akty směrem k veřejnosti, na které slyší, a které jsou 

žádané. Jsou jimi především důsledný postoj proti zneužívání státní moci, proti korupci 

a klientelismu, a na druhé straně také poctivost a efektivnost výkonu státní moci, včetně 

naplňování očekávání voličů realizací programových vládních úkolů. A obráceně, 

důvěryhodnost státní moci tradičně mnohem více trpí zprávami o jejím zneužívání, 

různými skandály a kauzami v souvislosti s korupcí, klientelismem nebo nepotismem, 

spíše než poklesy klasických hospodářských ukazatelů, jako jsou růst, resp. pokles 

HDP, vyšší nezaměstnanost nebo vyšší schodek státního rozpočtu. 
 

                                                           
25 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 674, pod čarou 303 
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01.III.2 Volby jako základní forma participace v ČR 

V současné době se v naší společnosti prohlubuje bariéra mezi občanem a 

politikem (který pouze slibuje, ale sliby následně není schopen, a někdy ani ochoten 

plnit), politický systém jako celek se od občanů odcizuje, a občané se pak stávají čím 

dál více apatickými, což postupně vede ke stále menšímu zájmu o politiku, o veřejný 

život, menší vůli hledat relevantní informace, které by měly sloužit jako ten správný 

podklad pro volbu, voliči pak hlasují více povrchně a o to více jsou pak z výsledku 

zklamáni, což nakonec může vyústit jedině v to, že takový volič se účastní voleb ze 

zvyku, ze setrvačnosti, je vděčný za každý nový podnět, který ho z jeho apatičnosti vůči 

politice vytrhne (úspěchy nových subjektů na scéně, TOP09, VV, ANO2011, Úsvit), a 

nebo (a nakonec) nejde volit už vůbec, neboť z vlastní zkušenosti (i té týkající se 

nových stran) vidí, že to pro něho stejně nemá žádný význam. Výsledky toho můžeme 

vidět právě v dnešní, žalostné, míře participace občanů na politice. Konkrétně se stačí 

podívat na volby do Poslanecké sněmovny, při nichž volební účast ve třetím tisíciletí 

dosahuje sotva 60 % oprávněných voličů, ústavně-právním jazykem, nejedná se ani o 

kvalifikovanou většinu.  Od sněmovních voleb v roce 1998 v žádných následujících 

volbách konaných v České republice, ani při premiérové přímé volbě prezidenta 

republiky, nebyla účast alespoň dvoutřetinová, vždy více než třetina oprávněných voličů 

zůstala pasivní. O složení Poslanecké sněmovny PČR, vrcholného legislativního orgánu 

v naší zemi, tak rozhoduje stále méně lidí, časem se můžeme dostat do situace, kdy 

volební účast klesne pod 50%. Může na to mít vliv i volební systém? Nějaký vliv určitě 

ano. Pozitivní motivace pro voliče bychom mohli snadno nalézt v přisouzení jim většího 

významu, větší důležitosti. Tak, aby volič cítil, že jeho hlas má smysl a něco změní. Z 

tohoto pohledu by pak byli lepší menší volební obvody, neboť v nich k sobě mají volič 

a poslanec, reprezentant a reprezentovaný blíže, v zachování současného systému 

poměrného zastoupení by však generovaly značně disproporční výsledky. 

 

01.III.3 Co může udělat každý jeden občan? A jsou občané vůbec 

kompetentní (a k čemu)? 

Nejde samozřejmě jen o chování našich vládnoucích elit. Každý člověk, občan, 

by měl začít sám u sebe, zda si skutečně váží demokratických hodnot a principů, a zda 

je ochoten pro ně něco udělat, něco pro ně obětovat. Prvním krokem by mělo být 
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„odpovědné hlasování“, u kterého předpokládám vynaložení jistého úsilí, aby se voliči 

mohli na základě relevantních informací rozhodnout, pro koho budou hlasovat. Jde o 

určitou energii, které se člověk musí vzdát, ne však na úkor sebe. Spíše bych řekl, že se 

jedná o energii, kterou člověk investuje. Velmi pěkně to popsal významný 

prvorepublikový právník B. Baxa, „v moderní demokracii musí každý jednotlivec vědět, 

že co dává státu, dává sám sobě, a že o to, oč ochuzuje stát, ochuzuje sám sebe…každý 

jednotlivec svojí povinnost udržovat stát za své právo”. 26 Volby představují velmi 

důležitou složku každodenního života nás všech, a právě proto bychom v žádném 

případě neměli, my, jednotlivci, význam voleb podceňovat nebo bagatelizovat. Naopak 

by všichni, každý podle svých možností, měli před volbou věnovat dostatek času a své 

energie na zvážení všech možných důsledků svého rozhodnutí a především volit 

zodpovědně sami k sobě. 

K institutu volby se velmi úzce váže i otázka kompetentnosti voličů. Jinými 

slovy, má volba vůbec nějaký smysl? Aby měla, vyžaduje se přirozeně jistá 

kompetentnost těch, kteří ji provádějí, posoudit různé navrhované, nabízené alternativy. 

Pokud by voliči nebyli kompetentní je takto posoudit, byla by tím popřena celá podstata 

volby, a ta by byla de facto nahrazena náhodou, losem. Např. zmiňovaní elitisté se 

stavěli vesměs skepticky ke schopnosti lidu, v jejich očích spíše masy, postarat se o své 

politické záležitosti, veřejné záležitosti společnosti. Od toho tu přirozeným 

darwinovským výběrem máme elity, které budou vládnout a rozhodovat. Lidé tento stav 

budou tolerovat nebo stávající vládu svrhnou (revoluce dříve), resp. sesadí (volby dnes). 

A následuje pak vznik elity nové, která si opět nárokuje legitimitu od lidu. Touto 

optikou přiznáváme občanům tedy možnost nastolit novou vládu, svým způsobem si 

vybrat svého vládce. I zde je však otázkou na základě čeho se to děje, zda je volič 

alespoň rámcově schopen posoudit prováděnou politiku a je tak kompetentní „zúčtovat“ 

s politickým vedením, nebo je veden pouze nějakými iracionálními vlivy. Právě někteří 

představitelé elitismu stejný skepticismus ohledně kompetentnosti občanů sdíleli, 

dokonce i co se týká pouhého posouzení prováděné politiky. Velmi hezky (ve smyslu 

pozitivně i trefně) se naopak o kompetentnosti občanů vyjadřuje Aristoteles (Politika), 

který o ní, na rozdíl od elitistů nebo třeba svého učitele Platona, nepochybuje. Říká 

k tomu, „každý jednotlivec bude sice horším soudcem než znalci, ale všichni dohromady 
                                                           
26 B. Baxa, Stát a občan (1922), str. 57, cit. podle V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl 
(1998), str. 54 
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budou buď lepší, anebo alespoň ne horší,“ nebo také, „…v některých věcech výrobce 

není ani jediným ani nejlepším soudcem v dílech, jimž rozumějí také ti, kteří tu znalost 

nemají, např. dům může posoudit nejen stavitel, ale ještě lépe jeho uživatel, a užívá ho 

hospodář; veslo posoudí lépe kormidelník než tesař, a jídlo lepe host než kuchař“. 27 

 

01.IV  Krize? 

01.IV.1 A krize čeho? Politiky? Demokracie? 

Rostoucí nespokojenost u občanů je většinou nedostatečně uchopitelná, nikdo 

moc vlastně neví, co by mělo být jinak, a především, jak jinak by to mělo být, abychom 

mohli být konečně spokojení. A i tato voličská nerozhodnost, co tedy udělat (i když od 

toho tu přece máme naše reprezentanty, vládnoucí elity, správce veřejných záležitostí) 

nahrává do karet všemožných populistů a demagogů. V obecné rovině se hovoří se o 

problémech západní civilizace, krizi jejich hodnot. V konkrétnějších aspektech je 

v souvislosti s krizí spíše než demokracie jako formy vlády zmiňována politika, 

stranická politika a politické strany. H. Daalder 28 pojem krize však kritizuje jako 

nevhodný, především proto, že se jedná o termín mnohoznačný a lehce zneužitelný. 

Stejně tak se zatím nikomu nepovedlo představit smysluplnou alternativu, jak by 

demokratický systém mohl fungovat právě bez politických stran. Jinými výrazy, které 

můžeme použít pro popis současné situace, jsou postupný úpadek (decline) či selhání 

(failure). Toto selhání můžeme pozorovat ve třech oblastech, obecně ve významu 

politických stran pro demokracii, tak rovněž a především v některých aspektech jejich 

činnosti nebo jejich funkcích, které by měly ve společnosti plnit. 29 

Jde mimo jiné o to, že demokracie, kterou momentálně máme (nejenom) v naší 

zemi, zdaleka nenaplňuje očekávání lidí, kteří do tohoto režimu vkládali své naděje. 

Francouzský politolog českého původu J. Rupnik 30 v rozhovoru s K. Hvížďalou požívá 

termín „vyprázdněná demokracie“, její projevy podle něho můžeme spatřovat v 

„rozšiřující se propasti mezi občany a politickými elitami, rostoucím pocitu bezmoci 

                                                           
27 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 682 
28 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 61 
29 Tamtéž 
30 K. Hvížďala, Rupnik o Česku: Bárta a véčkaři byli jen předehrou Babiše (2014), dostupné na: 
http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/jacques-rupnik-opomenute-dedictvi-roku-
1989/r~6b44b19a641911e4a10c0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox
&utm_campaign=B&utm_term=position-19 
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voličů, a tudíž klesající účasti ve volbách, stejně jako v nástupu národovectví a 

populismu“, což jsou všechno znaky, které, bohužel, dost přesně platí i pro naši zemi. A 

stěží nám však může být útěchou, že se zdaleka nejedná jen o český problém. Tato 

informace by měla být spíš více alarmující, značí, že s reálně existujícími 

demokraciemi, Dahlovými slovy polyarchiemi, není vše úplně v pořádku. Rupnik tvrdí, 

že nedůvěra k politickým stranám a k politikům se v Západní Evropě prohlubuje 

vlastně nepřetržitě od konce Druhé světové války. Nyní jsme se ale dostali již do 

období, kdy nastává „zásadní pokles důvěry v demokratický politický režim jako 

takový“. A T. Lebeda 31 jeho slova potvrzuje, podle něj u nás klesá důvěra „nejen v 

politiky, ale i důvěra v demokracii jakožto nejlepší způsob vlády“. A příčiny vidí 

jednoznačně uvnitř této (politické) elity. Český politolog pokračuje, „způsob, jak se u 

nás politika dělá, kauzy, které odhalily propojení politických stran a ekonomických 

struktur, řada obvinění z korupčního jednání, řada podezření na korupci – to vše 

vzbuzuje u lidí onu nedůvěru“. A nebezpečí nynějšího stavu tkví právě v tom, že již 

nějakou dobu trvající „prostá nechuť k politikům a politice přerůstá v bytostnou 

nenávist, a v takovém případě pak hrozí vážné systémové dopady, neboť se mnohem 

snadněji mohou objevit tendence „vylít“ s konkrétními politiky a politickými stranami i 

režim“, píše J. Kysela. 32 

Hodně se tedy mluví o krizi politiky, politických stran, nedůvěře občanů v ně a 

v politiky samotné. Čtvrt století po revoluci jsme došli do situace, kdy se politická sféra 

postupně odtrhla od občanů a ztratila jejich důvěru. Krize politických stran, krize 

stranického systému je viditelná na první pohled. Projevená krize stranického systému, 

především etablovaných stran a stranictví, je možná jenom špička velkého ledovce 

nedůvěry vůči demokracii. Nebo je to naopak jeden ze základních kamenů této 

komplexnější nedůvěry? Myslím, že správné jsou oba pohledy. Jde pouze o jeden 

z projevů komplexního rozčarování z veřejného života, komplexní nedůvěry občanů ve 

veřejné instituce, a zároveň je to i jeden z předpokladů této nedůvěry. Zlepšení vnímání 

politiky, především politických stran v očích veřejnosti by nepochybně značnou měrou 

pomohlo napravit reputaci současné formy našeho státního zřízení. 

                                                           
31 Politolog: Zažíváme vážnou krizi důvěry v demokracii (2013), dostupné na: 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/politolog-zazivame-vaznou-krizi-duvery-v-
demokracii/r~i:article:776657/ 
32 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, 352 s. 
ISBN 9788075020222. Str. 112, pod čarou 383 
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Krize stranictví vede ke značné destabilizaci celého politického systému. A co 

to znamená? A proč to tak je? Můžeme říci, že jde o krizi politických stran zejména 

v důsledku potíží s jejich vlastní identitou. Strany začaly selhávat ve své základní funkci 

intermediárního aktéra, ruku v ruce s tím jde tzv. dealignment, proces rozvolňování 

vztahů a vazeb mezi stranou a voličem. Ruku v ruce s tím jde i nemálo skandálů 

v souvislosti s černým financováním politických stran, kupování si politických 

rozhodnutí, korupční a různé další kauzy spojené přímo či nepřímo s politickými 

stranami a politiky jako jednotlivci. Takto destabilizovaný stranický systém pak přímo 

vybízí k akci „politické podnikatele,“ vytváří se prostor „pro podnikatelský 

populismus,“ jak se shodují např. J. Rupnik a J. Přibáň. Rupnik k tomu ještě trefně 

dodává, že v případě, kdy si politika zvykne (a my si zvykneme a začneme to vnímat 

jako přirozené), že si „vstup do ní lze koupit za peníze,“ je pak velmi těžké věrohodně 

mluvit o nějakém prosazování veřejného zájmu. A nejenom v tomto případě je nutné, 

abychom věnovali zvýšenou pozornost politickým stranám, a to jak obecně, tak zejména 

co se týká jejich hospodaření a jejich financování. A proto také jistě stojí za zvážení 

nastavit určité finanční limity v souvislosti s volebními kampaněmi, jak o tom píši 

později, pasáž Volební kampaň a její regulace, kapitola Hospodaření a financování 

politických stran. 

Nakonec musíme mít na paměti, že nespokojenost se současným stavem 

demokracie nemusí nutně znamenat, že lidé nepodporují demokratické principy jako 

takové. J. Thomassen k tomu říká: „Je pravděpodobné, že lidé mohou být nespokojeni 

s demokracií, protože současný stav politického procesu nedosahuje jejich vysokých 

demokratických standardů…“ 33 

 

01.IV.2  Úskalí demokratické formy vlády 

Např. holandský filozof B. Spinoza spatřoval největší úskalí demokracie v jejích 

tendencích k přechodu moci do rukou průměru. Jediným způsobem, jak se tomu 

vyhnout, je podle Spinozy vyhrazení přístupu k výkonu veřejných funkcí lidem se 

„školenými schopnostmi“. 34 Podobnou obavu, aby se v demokracii neztratila kvalita na 

úkor kvantity, sdílel později i anglický filozof J. S. Mill. V knize Úvahy o vládě ústavní 

                                                           
33 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 127 
34 DURANT, Will. Příběh filozofie: životy a myšlenky největších filozofů. Praha: Pragma, 2003, xxvii, 
479 s. ISBN 8072059831. Str. 177 
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(1861) seznamuje čtenáře s myšlenkou tzv. vážených hlasů, které v konečném důsledku 

sledují stejný zájem, jaký požadoval Spinoza. A sice ovlivnění obsazení úřadů veřejné 

správy. Mill se domníval, že pokud vzdělané vrstvě společnosti poskytne větší možnost 

ovlivnit volené shromáždění, kvality této vzdělané vrstvy, intelektuální elity se 

promítnou i do složení elity vládnoucí. A se stejným předpokladem v současné době 

pracují i tvůrci volebního systému Demokraci 2.1 (o Millovi i o Demokacii 2.1 budu 

psát ještě později, v kapitolách o volbách a volebních systémech). A v době nedávno 

minulé nám R. Dahl ve své knize Demokracie a její kritici (1995) v možných 

alternativních formách vlády, kterými bychom mohli nahradit demokracii (a které 

nakonec všechny odmítá), představuje také „vládu nadaných“, meritokracii, v níž by 

přístup k veřejným funkcím měl být podmíněn několika požadavky, což koresponduje 

se Spinozovou obavou o osud demokracie, jestliže by skutečně „moc přešla do rukou 

průměru“. Tomu bychom mohli předejít, kdyby průměr nebyl zdaleka tak negativně 

vnímaný, kdyby demokracie skutečně vychovávala lid, aby mohl přerůst svůj stín a 

vykročit z limitů průměrnosti. 

 

01.IV.3 V čem je smysl demokracie? Politika nepolitická. 

Již J. Schumpeter (Capitalism, Socialism and Democracy (1943)) tvrdil, že 

demokracie nemůže být cílem sama o sobě. 35 Nejenom v jeho pohledu tak demokracie 

představuje určitý prostředek pro dosažení cílů jiných. A tyto cíle pak mohou být 

přirozeně velmi rozličné v závislosti na tom, kdo demokracii zrovna vykonává (cíle 

politické, ekonomické, ekologické…). Podle předního evropského filozofa minulého 

století K. Jasperse, a osobně se s ním v tom plně ztotožňuji, demokracie „znamená 

sebevýchovu a informování lidu, lid se v ní učí myslet, a ví co se děje. Demokracie 

vyžaduje stálý osvětový proces“. Současná oligarchie politických stran má naopak 

„sklon informace lidu odepírat (či podsouvat, zkreslovat a lid jimi manipulovat). Dává 

se přednost tomu, aby lid zůstal hloupý. Lid ani nemusí znát cíle, které si oligarchie 

určila, má-li vůbec nějaké. Na místo toho je mu možno předkládat vzrušující fráze, 

všeobecná úsloví, okázalé mravní výzvy a věci tomu podobné. Lid zůstává trvale 

v pasivitě svých zvyklostí, svých emocí a neprověřených náhodných mínění“. 36 To, co 

                                                           
35 M. Novák, Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie, str. 14 
36 K. Jaspers, Spiegel (č. 17/1966), cit. podle V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl 
(1998), str. 191 
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Jaspers popsal v šedesátých letech minulého století, se do dneška příliš nezměnilo, stále 

má velkou váhu demagogie a populismus (nejenom) na naší politické scéně. Jeden ze 

zakladatelů elitismu, R. Michels, k demagogii a demagogům říká, „demagogové jsou 

kurtizány vůle lidu. Namísto aby masy pozvedávali na svou úroveň, sami klesají na 

úroveň mas…“  37 

Velmi zajímavým tématem je také politika nepolitická, kterou se politika stává, 

podle V. Bělohradského, „když v ní získávají převahu nadpolitické instance jako 

kultura, náboženství (tolerantní a sbližující), fyzické přežití národa“. 38 To, jak on sám 

dodává, je však přirozené, a řekněme i snadné, v době nějaké krize. Pak přichází zase 

chvíle politiky politické, politiky normální. Nemyslím si však, že bychom mezi 

politikou politickou a nepolitickou měli vést striktní dělicí čáru, souhlasím s J. 

Rupnikem, podle kterého „každá angažovanost ve „věcech veřejných“ musí mít etický, 

mravní základ, nejen ekonomický. Jakmile převládne jen snaha prosazovat partikulární 

ekonomické zájmy, politický prostor ovládnou lobbisté a zájmové skupiny a v důsledku 

nutně ztratí politické strany jakoukoliv důvěryhodnost“. 39 Myslím si, že po revoluci 

v roce 1989 demokracie zanedbala onu svou základní funkci, výchovu národa a občanů, 

výchovu k myšlení, jak říká Jaspers. Občanská, politická gramotnost trpěla právě 

především na úkor adorovaného ekonomického progresu, abychom dohnali Západ, jak 

šlo často slýchat. Obrovsky inspirativní osobnost jakou byl T. G. Masaryk, 40  na téma 

nepolitické politiky mluví obdobně, „byl jsem vždy pro politiku kulturní, jak jsem říkal, 

pro demokracii opravdovou, nestačila mi politika poslanecká a úzce politická. Mluvíval 

jsem o politice nepolitické“. 41 Na našeho prvního prezidenta se nemálo našich politiků 

odvolává, odvolávalo a nejspíš odvolávat bude, ale domnívám se, že málokterý z nich, 

s čestnou výjimkou např. kandidátky na post prezidenta republiky T. Fischerovou, 

skutečně porozumělo Masarykovu odkazu. 

 

                                                           
37 R. Michels, Political Parties: a Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern 
Democracy (2006), str. 71, cit. podle P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 93 
38 V. Bělohradský, Kapitalismus a občanské ctnosti (1992), cit. podle M. Novák, Úvod do studia politiky 
(2011), str. 41 
39 K. Hvížďala, Rupnik o Česku: Bárta a véčkaři byli jen předehrou Babiše (2014) 
40 K. Čapek, Hovory s TGM (první vydání 1935) 
41 T. G. Masaryk, Světová revoluce (1938), str. 32 cit. podle M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), 
str. 41 
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02. ELITY 

 

 Dnes je velmi populární neurčité fiktivní slovíčko „oni“, ti kdo nám vládnout, ti 

kteří mohou za všechno. Používání tohoto „oni“ pro nás představuje skvělé alibi, které 

jsme se naučili tak rádi využívat. Pojďme se na „ně“ ale podívat blíže. Dnes je také dost 

rozšířené vnímání politiky jako zlodějny u valné části veřejnosti. S tím přirozeně 

přichází i určité váhání, zda do politiky, mezi „ně“, vůbec vstoupit. Neměli bychom tak 

zapomínat, že je potřeba i jisté odvahy do politiky vstoupit a pokoušet se něco změnit. 

 

02.I  Elitismus. Je normální, že vládnou oni? 

Již Aristoteles prý prohlásil, že „od chvíle svého narození jsou lidé předurčeni, 

aby buď vládli, nebo byli ovládáni“. 42 Z nevyhnutelnosti vlády elit vycházejí 

zakladatelé této teorie na přelomu 19. a 20. století, italští sociologové V. Pareto a G. 

Mosca („Ve všech společnostech nacházíme dvě třídy – třídu, která vládne, a třídu, 

která je ovládána.“ Stejná dichotomie jakou viděl Aristoteles, tentokrát je však 

vynechán fatalistické pozadí). Obdobně jako jejich současník z Francie, sociální 

psycholog G. Le Bon, na něhož pak navázal jiný významný sociolog R. Michels, tvrdí, 

že masy jsou politicky nedospělé, neschopné trvalejší organizace a nekompetentní a 

většina lidí se není schopna sama vést. Proto tedy musí vždy vládnout menšina, elita. 

Všichni výše zmínění se staví skepticky i k pouhé možnosti kontroly elity většinou, 

neboť masy podle nich nejsou schopny poznat ani to, zda vůdci vládnout v jejich 

prospěch. Kriticky obě třídy ve společnosti, ovládané i vládnoucí, sepsul D. Cortés, 

podle kterého jsou „masy jsou hloupé, vládci marniví" a tak se ptá, „kdo má vládnout?“ 

43 Zajímavé je, že N. Machiavelli, běžně vnímaný spíše jako zastánce elit, se v této věci 

staví spíše na stranu masy, kterou vnímá moudřejší a stálejší než vladaře. Podle něho 

má lid „správnější úsudek než vladař“. 44 Na druhou stranu Machiavelli lid ani nijak 

nepřeceňuje a, pro něj s tak typickým pragmatismem konstatuje, „lidé jsou tak naivní, 

že rádi uvěří tomu, co chtějí slyšet“. 45 

                                                           
42 A. Heywood, Politologie (2008), str. 427 
43 J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou (2014), str. 74, pod čarou 229 
44 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 60, 61 
45 tamtéž 
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Taková naivita na straně veřejnosti přímo vybízí k využití manipulace na straně 

vládců. Heywood dokonce píše o politickém vůdcovství, že z jednoho úhlu pohledu jde 

přímo o umění manipulovat. Významný židovský filozof B. Spinoza k tomu 

poznamenává, 46 že masy samotné nemohou produkovat moudrost a mohou být naopak 

prostředkem, díky němuž se do úřadu dostanou největší pochlebníci. Demokratická 

vláda se tak stává procesím demagogů s krátkým funkčním obdobím, zatímco vhodní 

lidé se dostávají do postavení, kdy jsou hodnoceni těmi, kdo stojí na žebříčku hodnot 

níže než oni. Dříve nebo později se pak schopní proti tomuto systému vzbouří i přesto, 

že jsou v menšině, tvrdí dále Spinoza. „Toto je podle mě důvod, proč se demokracie 

mění v aristokracie a ty postupně v monarchie.“ 

Výsledný efekt Spinozova pohledu na přirozenou „evoluci“ demokracie je téměř 

totožný se závěry Michelsova tvrzením o železném zákonu oligarchie, sice, že 

„demokracie vede k oligarchii a stává se oligarchii“, ač Spinoza předpoklad tohoto 

závěru spatřuje ve vzpouře, kdežto podle Michelse jde o vnitřní logiku organizace. 

Výsledek je však téměř totožný. V 17. století se demokracie transformují v aristokracie, 

o dvě století později ústí v oligarchie. Z pohledu Aristotelovy klasické typologie vlád 

(Politika) zde máme shodnou odpověď na otázku, Kdo vládne? Vláda všech, resp. 

mnohých (demokracie) se mění ve vládu několika nemnohých. Budeme-li pokračovat 

v Aristotelově schématu, musíme se nyní ptát, V čí prospěch se vládne? Zde nacházíme 

jeden (možná zásadní) rozdíl mezi Spinozou a Michelsem. Dle Aristotela je totiž 

aristokracie vláda nemnohých ve prospěch všech, kdežto oligarchii nazýval vládu 

nemnohých ve svůj vlastní prospěch. V Aristotelově pojetí je aristokracie vznešenou 

formou vlády, svým způsobem ideální podobu správcovství, jak o ní mluví Heywood, 

kdy několik jedinců vede společnost v zájmu obecného blaha. Oligarchie naopak 

nabývá podoby oné negativní elity, které jde jen samu o sebe a co je mimo vládnoucí 

třídu, se nestará. Dnes by se asi většina lidí přiklonila spíše k tomu, že současné 

politické vedení naší země má blíže k oligarchickému molochu politických stran, 

sledující především vlastní zájmy. 

                                                           
46 W. Durant, Příběh filozofie (1926), str. 172 a násl 
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02.II  Železný zákon oligarchie 

R. Michels, na základě výzkumu fungování v sociální demokracii a odborů 

z počátku 20. Století, vyvozuje své tvrzení, že „demokracie vede k oligarchii a stává se 

oligarchii“. 47 Michels tvrdí, že demokratické struktury nedokážou oligarchizaci 

zabránit a pouze ji maskují. Již téměř před sto lety český státovědec J. Mertl ztotožňoval 

parlamentní demokracie v zemích s plně rozvinutým stranictvím s oligarchií, konkrétně 

s „oligarchií většího či menšího počtu silných politických stran…“. 48 Ve všech 

organizacích (s masovou členskou základnou 49) se objevují mechanismy a tendence, 

které nutně musí vyústit právě ve vznik oligarchie. To nazýváme železný zákon 

oligarchie. Pro toto pravidlo předkládá Michels tři argumenty. 

1. Skupiny elit vznikají v důsledku určité specializace, výlučnosti oproti řadovým 

členům. Příslušníci elit mají větší odborné znalosti a lepší organizační schopnosti, tedy 

lepší instrumentální způsobilost (o nichž v zajímavém kontextu meritokracie píše také 

Dahl). 

2. Vůdcové si chtějí udržet moc, co nejdéle to půjde, za tímto účelem vytvářejí určité 

kompaktní skupiny, neboť jsou si vědomi, že to posiluje jejich šance na setrvání u moci. 

3. A konečně řadoví členové (nevládnoucí většina) mají ze své podstaty sklon být 

apatičtí a konec konců jim příliš nevadí být podřízeni a „uctívat“ vůdce. Zde by šlo 

doplnit, že takto nekurážně se budou chovat v případě, že nebude ohrožena některá 

z hodnot, které považují za zásadní. 

Michels tyto hierarchické řády, které tedy můžeme nalézt prý v jakékoliv 

organizaci s masovou členskou základnou, zdůvodňuje růzností a rozdílností lidí. „Lidé 

jsou různí ve schopnostech, touhách i časových dispozicích, takže jen někteří z nich 

zaujímají řídící místa v komplikovaných organizacích (ostatním chybí čas, schopnosti, 

touha nebo i jen štěstí).“ Neznamená to nutně však, že ti nahoře jsou lepší nebo 

dokonce nejlepší. 50 Např. Z. Neubauer k tomu velmi výstižně poznamenává, že 

způsobilost a hodnota lidí dosazovaných stranami, a ve stranách se prosazujících na 

významné funkce, bude posuzována podle kritérií a zásluh v boji o moc, tedy z hlediska 

                                                           
47 R. Michels, Strany a vůdcové (1931) str. 2, cit. podle J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou (2014), 
str. 74 
48 J. Mertl, Politické strany, jejích základy a typy v dnešním světě (1931), str. 241, cit. podle V. Pavlíček a 
kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl (1998), str. 190 
49 Tj. více než 1 000 členů, P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 91, pod čarou 47. 
50 J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou (2014), str. 93, pod čarou 308 
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jakéhosi negativního působení strany. Kvality nutné k dosažení této funkce budou často 

polemické, agitační až intrikánské, což zdaleka nemusí nutně korespondovat s kvalitami 

potřebnými a vhodnými pro řízení státu ve veřejné funkci. 51 A pokud bychom se na 

politické vůdcovství dívali jako na dovednost, 52 blíží se přímo umění manipulovat. 

Heywood se obává, že v důsledku masové komunikace toto zůstane i nadále 

nevyhnutelným rysem moderní demokratické politiky. I Z. Neubauer tedy ve stranách 

viděl oligarchický element. Díky němu však přiznával politickým stranám i pozitivní 

přínos, a to tím, že se ve volbách uplatní prvek racionality na úkor nejrůznějších 

iracionálních vlivů. Tento prvek racionality spatřoval v principu volby ze všech 

prováděné všemi společně s principem výběru nejzpůsobilejších prováděného 

nejzpůsobilejšími. 53 

 

02.III  Vládnou oni. A proč vládnou oni? 

Elitistický pohled na demokracii znamená, že politickou moc vždy vykonává 

privilegovaná menšina, takže vlastně vždy vládne určitá elita, většina je ovládaných a 

minoritní skupina vládnoucích. Elitisté to dokonce považují za vcelku přirozený aspekt 

sociální existence, neshodovali se však jednoznačně, zda jde o aspekt, který je 

nevyhnutelný a žádoucí (jak to vnímali např. výše zmínění představitelé klasického 

elitismu), nebo naopak o aspekt nežádoucí a odstranitelný. V dnešní době nám 

elitistický pohled dokáže poskytnout dost přesný obraz, jak liberálně demokratický 

politický systém funguje, a shodneme se také, že by minimálně určitá snaha o regulaci 

tohoto rysu společnosti být měla. 

Na úroveň dichotomie ovládajících a ovládaných (což se v dnešní době téměř 

překrývá s dvojicí reprezentanti a reprezentovaní) posunul Marxovo pojetí sociálních 

tříd a třídního boje R. Dahrendorf (Třídy a třídní konflikt v industriální společnosti 

(1959)). 54 Konflikt mezi vlastníky a nevlastníky výrobních prostředků, jak jej načrtl 

Marx, je pouhou jednou podobou konfliktu komplexnějšího a obecnějšího, protikladu 

mezi těmi, kdo kontrolují moc, a těmi, kdo jsou z kontroly moci vyloučeni, ovládaných 

                                                           
51 Z. Neubauer, Státověda a teorie politiky (1948), cit. podle V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a 
státověda, I. díl (1998), str. 191 
52 A. Heywood, Politologie (2008), str. 430 
53 Z. Neubauer, Státověda a teorie politiky (1948), cit. podle V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a 
státověda, I. díl (1998), str. 191 
54 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 56 
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a vládnoucích. Dahrendorf na soukromé vlastnictví výrobních prostředků pohlíží jako 

na jednu z forem moci, ne však jedinou a nutně rozhodující. Ve dvacátém století došlo k 

oddělení vlastnictví a mocenské kontroly. 

Nesouhlasný postoj vůči stoupencům elitismu naopak zastává R. A. Dahl (Kdo 

vládne? Demokracie a moc v jednom americkém městě (1961)). 55 Poté co provedl 

empirické zkoumání distribuce moci ve městě New Haven v americkém státě 

Connecticut a dospěl k závěru, že moc sice není rozložena zdaleka rovnoměrně, 

politicky privilegovaní a ekonomicky silní vykonávají větší moc než řadový občané, 

avšak neexistuje žádná vládnoucí či stálá elita, která by dokázala ovládnout celý 

politický proces. Tento americký profesor politologie tedy připouští existenci nějaké 

nehomogenní, často zřejmě i navzájem konkurenční elity, lepší by asi bylo říci existenci 

několika elit, však těžko bychom v demokratických režimech našli jednu, která ovládá 

celou politiku. Nepopírá tedy ve společnosti bipolárnost vládnoucí a ovládaní. Ale Dahl, 

podle Heywooda nejvlivnější představitel teorie pluralismu, však spatřuje významnou 

přednost pluralitních demokracií, sám používal pojem polyarchií, právě v tom, že 

vytváří spolehlivou vazbu mezi vládou a ovládanými, a to především prostřednictvím 

volební soutěže politických stran. 

Existence něčeho jako je elita, jak jsem načrtl, jak asi všichni vnímáme, je 

skutečně ve společnosti zcela přirozená, ponechme nyní na chvíli stranou hodnocení, 

zda je to žádoucí, a v případě, že je to nežádoucí, i jak nejlépe to regulovat, či odstranit. 

L. Siedentop tvrdí, že „úhelným kamenem konstrukce jakékoliv činorodé občanské 

společnosti musí být politická vrstva či elita, která vzniká mravně přijatelným způsobem 

a jež ztělesňuje nároky kladené na schopnosti, vzdělání, majetek i ambice“. 56 I v této 

citaci vidíme smíření s faktem, že elita, v dnešní době určitá politická vrstva, je pro 

společnost nezbytná. Siedentop zde však také uvádí podmínku, za které tomu tak je. A 

tím předpokladem je mravně přijatelný vznik, legitimace této elity. V případě 

politického vedení země to jsou konkurenční svobodné volby, které vnímáme jako 

základ pro delegaci moci lidu dál, na své reprezentanty, kteří se tím, vlastně zároveň 

stávají jakousi zvláštní, možná elitní, skupinou ve společnosti. Jedná se tak vlastně o 

obdobu toho, co tvrdí Dahl, který Siedentopův „mravně přijatelný způsob“ popisuje 

                                                           
55 A. Heywood, Politologie (2008), str. 107 
56 L. Siedentop, Demokracie v Evropě (2004), str. 121, cit. podle J. Kysela, Ústava mezi právem a 
politikou (2014), str. 73 
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jako „spolehlivou vazbou mezi ovládanými a vládnoucími“. V učebnici Státovědy 

(1998) se hovoří o legitimačním řetězci. 

 

02.IV  Konkurenční elitismus 

Stejně jako J. Schumpeter můžeme vidět, že je rivalita uvnitř každé elity 

(politický systém jako celek, jednotlivé politické strany) vzájemně se tam vytváří 

hierarchická struktura, kdy v každé elitě je skupina, menšina, elita, která ovládá a 

zároveň i zde je druhá skupina, většina, která je v pozici podřízenosti. A i v této 

vládnoucí skupině v rámci jedné elity, tzv. elitě elity, můžeme pozorovat ten stejný jev 

vedoucí znovu k utvoření určité menšiny v rámci dané skupiny, která má rozhodující 

vliv, rozhodující slovo. K určení velikostí, resp. poměrů mezi rozhodujícími menšinami 

a podřízenou, nevládnoucí většinou nám může posloužit Paretovo pravidlo. Tedy, že 80 

% rozhodovací a řídících úkonů vykonává 20 % menšina členů dané skupiny, a tak 

můžeme zase postupovat dále. Elita je vždy vnitřně členěna. 

V ideálním případě vycházejícím z tohoto modelu by každopádně vládnutí mělo 

být v rukou nejinformovanějších, nejkvalifikovanějších a politicky nejaktivnějších 

členech společnosti (model správce), kteří by se k rozhodování a správě věcí veřejných 

měli dostat skrze své kvality a prostřednictvím konkurenčních voleb. 

Tím jsme se dostali ke specifickému pohledu na elity a elitismus. Na rozdíl od 

modelu mocenské elity, která vnímá elitu jako jeden kompaktní celek (např. v díle Ch. 

W. Millse Mocenská elita (1966)), existuje ještě odlišný pohled, tzv. konkurenční 

elitismus (competitive elitism), demokratický elitismus. Ten popisuje elitu jako 

fragmentarizovanou skupinu, kde si jednotlivé čelní osobnosti konkurují a „jdou po 

krku“. Tento model bývá často ztotožňován s realistickým modelem demokracie, 

který reprezentuje např. i Schumpeter. V něm voličstvo může rozhodovat, která elita 

vládne, nemůže však změnit nic na tom, že vždy je to nějaká elita, kdo moc vykonává. 

Výměna vládnoucích však stále probíhá pouze v rámci elit a ovládaní, kteří, krom 

voleb, pak už nejsou přizváni k žádné další participaci na moci, svým způsobem 

„degenerují“. Pokud je veřejnost pouze jednou za čas vyzvána, aby přišla k volbám, 

povede to podle Heywooda k její apatii, nezainteresovanosti a nakonec i úplnému 

odcizení, odcizení od vládnoucích, i odcizení od věcí veřejných. Pro úplnost bych zde 

však uvedl i argument, který ono „negativní“ vnímání zjemňuje, a sice že žijeme 
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v době, kdy vládnoucí reprezentace představuje určitou elitu, ale svým způsobem jde o 

elitu otevřenou a je tedy možné stát se jejím členem. 

 

02.V  Vůdcovství 

S teorií elit velmi blízce sousedí pojem vůdcovství (leadership) a určitá jeho 

forma je přítomná ve snad každém organizovanějším kolektivu. Vůdcovství je pro 

Schumpetera obecný a naprosto přirozený princip v každém kolektivu, jde o jakousi 

formu dělby práce (vládnoucí – ovládaní). Vůdcovství považoval i za základ politiky. K 

prokázání možné koexistence demokracie a vůdcovství, však bylo potřeba zásadně 

změnit „klasickou demokratickou doktrínu“. 57 Obdobně nám téma vůdcovství pohlíží i 

o několik dekád dříve Michels. Je stejného názoru jako Schumpeter, že v organizacích, 

jakými jsou mj. i politické strany, je vůdcovství naprosto přirozené a nezbytné. 

Z pohledu Michelse však na prvním místě nestojí něco jako „přírodní nutnost“, ale čistě 

prakticky do popředí vystupuje nutnost organizační. 58 

Vůli masy vykonávají delegovaní zástupci, kteří se delegací stávají vůdci. To 

platí jak uvnitř politické strany, tak i ve společnosti jako celku, která ve svobodných 

volbách deleguje svou moc na politickou stranu a v ní na konkrétní osoby, nebo obecně 

pouze na politickou stranu. V počátcích demokratické organizace však byli podle 

Michelse vůdci původně „exekutivním orgánem kolektivní vůle“, tedy jakýmisi 

„služebníky masy“. Postupem času, ruku v ruce s byrokratizací a profesionalizací stran, 

se vůdcové stávají profesionály a Michels začíná mluvit o expertním vůdcovství. 

Vůdcovství se tak stává povoláním. 59 Tato byrokratická povaha politického vůdcovství 

souvisí s rozvojem konstitucionalismu, politická moc již není spjata s konkrétním 

funkcionářem, ale je nyní spojena spíše s politickou funkcí. Vůdci nabývají stále větší 

autonomie na mase, která je delegovala (stále to můžeme vnímat jak ve smyslu strana 

samotná a její členové, tak i strana jako jednotka a voliči strany). Teoreticky jsou 

v demokratické organizaci volení vůdci podřízení svým voličům, prakticky je tomu 

však naopak. 

V důsledku pocitu této nadřazenosti také dochází ke změně v chování vůdců, 

kteří často ztrácejí původní ideály, často také okolnostmi jsou nuceni ke kompromisům 

                                                           
57 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 99 
58 Tamtéž, str. 91 
59 Tamtéž, str. 91, 92 
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a vyjednáváním s opozičními vůdci. Samozřejmě jsou vystaveni různým svodům moci a 

ne každý odolá a ideálům se nezpronevěří. Tím vším se odcizují nejen od svých voličů, 

ale často také od ideálů své vlastní strany (a členů strany) a jednají proti jejím zájmům. 

Michels píše, že „masy jsou fakticky vyloučené z ovlivňování managementu svých 

záležitostí“ 60 a vládnou tak elity. 

Na první pohled se mohou instituty demokracie a vůdcovství zdát vzájemně se 

vylučující. Opak je však pravdou. Již Schumpeter tvrdil, že vůdcovství a demokracie se 

nemusí nutně vylučovat. Není pochyb, že institut vůdcovství se s nástupem 

demokratických režimů dramaticky změnil, vůdci jsou veřejně odpovědní a máme zde 

institucionální mechanismy, jimiž je lze sesadit. Navíc jsou dnešní vůdci pod neustálým 

drobnohledem médií z jedné strany, z druhé strany na ně působím mnohem větší vliv 

lobbistů. 

Vládnout, činnost vládnutí, politického vedení země, je v dnešní době stále 

obtížnější. Současná postmoderní a globalizovaná doba nenabízí zdaleka tak velký 

prostor pro manévrování. Spousta věcí, které je potřeba během vládnutí udělat, jsou 

naplánována, ještě než se vůbec o vedoucí posty začne soupeřit. Strany samy si (resp. 

svým lídrům) navíc situaci vůbec neulehčují, neboť v honbě za voličskými hlasy jsou 

(vzájemně) „donuceny“ ke stále nereálnějším slibům a nereálnějším možnostem řešení 

konkrétních problémů. Pak však nic nepředvedou, neboť to často ani není možné, a u 

veřejnosti narůstá rozčarování a cynismus vůči politické scéně. A s tím přichází také 

nedůvěra a odcizení. Vůdcové jsou vlastně odsouzeni k neúspěchu, aby zklamávali a 

nenaplňovali očekávání. Jak píše Heywood, „je jistou ironií, že vůdcovství možná nikdy 

nebylo důležitější, ale zároveň i obtížnější než dnes“. 61 Důležitost vůdce dnes tkví mj. 

v tom, že postoj veřejnosti právě k jednotlivým vůdcům významně ovlivňuje celkový 

pohled lidí na politický proces, a tím i na celý veřejný život, který se lidem zdá být jako 

něco mimo ně, něco jim nedosažitelné a jimi neovlivnitelné, naopak však je ovlivňující 

dnes a denně (a postupně víc a víc). 

                                                           
60 R. Michels, Political Parties: a Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern 
Democracy (2006), str. 68, cit. podle P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 93 
61 A. Heywood, Politologie (2008), str. 427 
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02.VI  Závěr, vůdcovství transformující vs. transakční 

Vůdcové (mj. také lídři politických stran) se čím dál častěji posouvají do vedení 

superiorního, nadřazeného, sami sebe vidí jako jakousi elitu, která je schopná a 

oprávněná vládnout, řídit zemi, i ostatní lidi, což je u určitých jedinců patrné zřejmě 

v každé zemi, včetně ČR. Ideálem, o kterém se mluví a k němuž by měla být snaha se 

přibližovat, je ale tzv. vůdcovství sloužící (rule to serve), to, co J. M. Burns 

(Leadership (1978)) nazval transformující vůdcovství. 62 Transformující vůdce 

„umožňuje následovníkům dosahovat plné realizace jejich potenciálu“ 63 a jeho role 

spočívá v tom, že „pomáhá následovníkům posouvat se k vyšším úrovním potřeb a 

morálního vývoje“. 64 Model transformujícího vůdcovství, na rozdíl od např. 

Schumpeterova neklasického modelu demokracie a také modelu transakčního 

vůdcovství, předpokládá kompetentnost následovníků kontrolovat vůdce. Protikladem 

k tomuto typu transformujícího vůdcovství je tedy vůdcovství transakční, které je 

postavené na konceptu „něco za něco“, „dám politikům svůj hlas, protože podporují 

zákon, který chci, aby byl schválen; politici podporují určité zákony, protože chtějí můj 

hlas a hlasy ostatních voličů“. 65 V současné době je tedy naprosto běžné toto 

transakční vůdcovství, které je však nutné změnit, transformovat do vůdcovství 

etického, sloužícího. Nikoli však jako podřízený služebník rozmarů lidu, ale jako plně 

kompetentní správce věcí veřejných, takový, kterému vlastní prospěch nikdy není nad 

zájmem občanů. 

                                                           
62 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 101 
63 tamtéž, str. 102 
64 J. M. Burns, Leadership (1978), str. 428, cit. podle P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 102 
65 J. M. Burns, Leadership (1978), str. 428, cit. podle P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 102 
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03. REPREZENTACE 

 

03.I  Jak vládnou(t)? 

Jak ideálně vládnout? Nabízí se přirozeně odpověď ve smyslu vlády v zájmu 

všech, každého jednotlivce a celého společenství, vláda osvícená vedená vyšším 

záměrem, ve prospěch obecného blaha, kterou vykonává vládce transformativní, 

sloužící. Takto mluví o nejvyšší formě vůdcovství (leadership) P. Frič, jako příklad 

uvádí mystické biblické postavy, Ježíše Krista, Mojžíše. 66 

A jak nejlépe vládnout dnes, reálně, prakticky? Existují různé teoretické modely 

způsobu, jak jsme reprezentováni. Tradiční dvojakost obstarávají modely správce a 

delegáta, v čisté podobě v praxi ale nepozorujeme ani jeden (tradičně jde o jakési 

ideáltypy). V učebnici Politologie A. Heywood spolu s nimi uvádí ještě model mandátu 

a model podobnosti. 

 

03.II  Modely reprezentace 

03.II.1  Model správce 

Správce je osoba, které byla svěřena odpovědnost za určitou záležitost někoho 

jiného, nejčastěji jde o majetek, v našem případě o správu věcí veřejných. Již ve druhé 

polovině osmnáctého století E. Burke směrem k voličům v Bristolu prohlásil: „Vy, 

pravda, volíte poslance; jakmile ho však zvolíte, není už poslancem Bristolu, ale 

poslancem parlamentu… Váš reprezentant je vám povinován nejen svou pílí, ale i 

úsudkem; nejen, že vám nebude sloužit, ale naopak vás zradí, když svůj úsudek obětuje 

vašemu“ (1774). 67 To velmi přesně vystihuje podstatu modelu reprezentanta jako 

správce. Burke hovořil o zdravém úsudku a osvíceném svědomí reprezentantů. 

Reprezentace je tedy jakási morální povinnost vůči společnosti, kdy ti, jež byli 

„obšťastněni“ 68 vzděláním a rozumem mají jednat jako správce v zájmu těch, kterým 

se tak nevedlo. Tato „nevzdělaná“ masa (reprezentovaní) neví, co je pro ně nejlepší, co 

je v jejím nejvlastnějším zájmu, proto by reprezentanti měli všechny záležitosti 

posuzovat ze svého vlastního, „osvíceného“, pohledu. Jedná se o závěry viditelně 

                                                           
66 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 55 
67 A. Heywood, Politologie (2008), str. 291 
68 tamtéž 



33 

 

značně elitistické. Podle jiného významného anglického filosofa J. S. Milla mohou být 

politici správci, pouze pokud jsou příslušníky vzdělané elity. 

A. Heywood v knize Politologie (2008) trefně připomíná, že pokud by 

reprezentanti – správci, tedy ti „osvícení“, měli jednat co nejpřísněji ve významu tohoto 

modelu, museli by jako svůj první akt, samozřejmě v zájmu obecného dobra, zakázat 

veřejnosti, tedy těm „hloupým, nedostatečně kompetentním“, aby se vůbec nějak 

participovali na politické moci. A jak víme, nejvýznamnější a nejvyužívanější formou 

participace v současných demokratických režimech jsou volby…  

Velkým úskalím tohoto modelu je především ono „osvícení“. Co to je? A jak je 

zjistit? „Osvícení“ je často nahrazováno termíny rozum a vzdělání, což je však značně 

zjednodušující. Vzdělání a k tomu potřebný rozum nepochybně mohou být dobrým 

předpokladem pro chápání složitých politických a ekonomických problémů. Přesto by 

bylo hodně odvážné tvrdit, že samy o sobě stejně tak pomáhají vynášet správné morální 

soudy o zájmech jiných lidí. Jak uvádí Heywood, existuje pramálo důkazů, že vzdělání 

plodí altruismus a dává lidem lepší smysl pro společenskou odpovědnost. Mill 

předkládá tři typy ctností, intelektuální, osobnostní a morální, které až v souhrnu 

mohou tvořit ono „osvícení“. Hezky o sloučení různých lidských kvalit píše český 

publicista A. Fuchs: „I v politice se musí pojit morálka se silnou vůlí a intelektem. 

Nejsou-li tyto vlastnosti spojeny, stávají se marnými bludičkami. V této příčině jest 

renesance téměř školou názorného vyučování politické moudrosti. Tři v životě 

ztroskotavší mužové: Machiavelli, Caesar Borgia a Savonarola ukazují všichni, v čem 

lidé nejčastěji politicky chybují. Machiavelli jest politickým theoretikem ve 

vzduchoprázdném prostoru, Caesar Borgia jest mocenským politikem bez koncepce a 

Savonarola jest kazatelem bez dostatečného smyslu pro realitu. Machiavelli jest 

politický intelekt, Caesar Borgia jest politická moc, Savonarola jest politické ethos. Ale 

má-li politika být dobrá, rozumná a poctivá, pak musí v sobě spojovat intelekt, moc i 

mravnost. Jsou-li však rozum, moc i morálka od sebe vzájemně odděleny, vybíjejí se do 

prázdna.“ 69 

Anglický filosof a přímý účastník občanské války v Americe T. Paine původně 

vycházel z výše načrtnutého modelu správce, měl však obavu z toho, že politici 

podlehnou opojení moci a pokud jim bude dán prostor jednat podle vlastního rozumu, 
                                                           
69 A. Fuchs, Chytrost či moudrost v politice/ Machiavellism (1932), cit. podle M. Novák, Úvod do studia 
politiky (2011), str. 138 
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skončí to sledováním jejich vlastních sobeckých zájmů (ne snad nutně, že by muselo 

dojít k nějakému drastickému omezení, či zákazu výkonu volebního práva). Toto by 

přirozeně nehrozilo, což Paine uznává, pokud by reprezentanti byli osoby skutečně 

osvícené. Tedy v jakémsi ideálním případě, který ale Paine vcelku logicky moc 

nepředpokládal. Nakonec ve svém pamfletu Zdravý rozum (1776) vyjádřil tezi, že 

„zvolení by si nikdy neměli vytvářet zájem nezávisle na voličích,“ 70 a tím se přiblížil 

k modelu úplně opačnému, modelu delegáta. 

 

03.II.2  Model delegáta 

Delegát je osoba, jednající za jiného, který ji však při tomto jednání dává 

závazné a jasné instrukce, kterými je delegát povinen se řídit. Je tedy jakýmsi poslem, 

jehož názory na spravovanou věc nejsou vůbec (nebo pouze minimálně) relevantní. V 

modelu reprezentanta jako delegáta je důležitá právě vázanost politika názory 

reprezentovaných, kterou by dle Paina měly zaručovat časté průniky reprezentantů a 

jejich voličů v podobě pravidelně konaných voleb a krátkých funkčních období. 

Obecně se v tomto modelu pracuje s větší participací občanů na politickém procesu, ať 

už v umírněné podobě prostřednictvím referend, nebo také včetně možnosti odvolání 

nebo iniciativy. Krátké volební období, jak požadoval Paine, s sebou však přináší rizika 

vyjádřená v zákoně anticipovaných reakcí. Jde o neochotu k nepopulárním krokům a 

tedy neochotu k vládnutí, všichni by raději nedělali nic, než aby snad něco pokazili. Je 

to způsobené tím, že všechny politické strany by vlastně neustále byly v 

permanentní volební kampani. Časté volby navíc (velmi pravděpodobně) povedou 

k apatičnosti voličů ke stálým hlasováním, podle nepřímé úměry, čím budou častější 

volby, tím méně budou lidi zajímat, a tím bude volební účast nižší. Již v současné době 

volíme v České republice různé naše reprezentanty v šesti různých volbách, letošní rok 

by měl být první nevolební rok po dlouhých deseti volebních letech. 

Větším zapojením občanů by se více naplňoval ideál suverenity lidu jako jeden 

ze základních kamenů demokracie a celý koncept modelu delegáta je velmi úzce spjat 

s myšlenkami přímé demokracie. Na druhou stranu reprezentace v podobě čisté 

delegace, kdy je každý reprezentant vázán pouze zájmy svých voličů, by vedla 

k obrovské roztříštěnosti voleného shromáždění a tím nejspíš i jeho neakceschopnosti. 

                                                           
70 A. Heywood, Politologie (2008), str. 293 
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Parlament jako celonárodní shromáždění by měl sledovat především zájem celku, 

nikoli primárně jeho částí, neboť zájem celku není pouhým jednoduchým souhrnem 

zájmů jednotlivin, z kterých je složen, podobně jako obecné dobro společenství není 

pouhým součtem dober jednotlivců. 

Zajímavý konflikt o tom, jak bychom měli být našimi poslanci reprezentováni 

(tedy správce x delegát), probíhal ve Spojených státech při tvorbě Ústavy v letech 

krátce po vyhlášení nezávislosti. 71 Federalisté, konkrétně především J. Madison, 

poukazovali na to, že reprezentant se od reprezentovaného lidu, resp. reprezentovaných 

občanů, liší svými kvalitami, a proto byl vybrán. Na opačné straně barikády stáli anti-

federalisté se svým tvrzením, že hlavním cílem zastupitelské demokracie by měla být 

podobnost (model podobnosti), tedy že by reprezentanti měli s reprezentovanými sdílet 

především stejné postoje, pocity, názory. To by měl být předpoklad pro vznik 

reprezentace. Z toho důvodu pak přirozeně preferovali malé volební obvody, ve velkých 

volebních obvodech podle nich navíc totiž vítězí bohatství a proslulost namísto skutečné 

kvality a odpovědnosti. Konkrétní reprezentanti však budou vždy odlišní, budou 

„vynikat“ už tím, že jsou vůbec reprezentanty, vzniká dichotomie reprezentovaní a 

reprezentanti. Pokud bychom připustili jistý podíl na vládnutí na základě reprezentace, 

z reprezentantů se nám stanou (ač třeba jen částeční) vládci. Tím dojde k jejich 

„zelitnění“ oproti voličům, dojde k popření možnosti podobnosti, a vlastně i 

popření předpokladu jejich výběru. 

 

03.II.3  Model mandátu 

Mandátem rozumíme pokyn nebo příkaz nějakého vyššího subjektu, kterému je 

třeba vyhovět. V tomto modelu uvažujeme tak, že mandát od lidu dostala ta strana, 

která uspěla ve volbách. Tento mandát (mandát k vládnutí) můžeme vnímat i jako 

důvěru voličů straně k realizaci jejího volebního programu. Na základě toho je strana 

oprávněna, a z druhé strany vlastně i povinna, tyto své předvolební sliby zakomponovat 

do vládního programu. Reprezentant, jako jedinec, už v politickém procesu nevystupuje 

jako samostatný a nezávislý aktér, prioritní vůdčí roli získává politická strana, která 

jako celek získává důvěru lidu (zejména bavíme-li se o volbách do Poslanecké 

sněmovny). Skutečným reprezentantem je strana, která vyhrála volby, to ona dostala od 

                                                           
71 J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou (2014), str. 109, pod čarou 369 
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voličů mandát. Tento pohled pak přirozeně ospravedlňuje tuhou stranickou kázeň a 

jednotu strany. Jednotliví poslanci se stávají pejorativně řečeno stranickými pěšáky. 

Model mandátu se příliš nedokáže vypořádat s tím, že volič většinou preferuje 

pouze určitá témata nebo okruhy vybrané strany. V žádném případě to nevylučuje 

možnou existenci programových závazků, které voliči budou lhostejné či dokonce 

takových (zřejmě pro voliče ty marginálnější), které bude odmítat. Heywood si myslí, 

že doktrínu mandátu je možné použít pouze v případech většinových volebních 

systémů, a to ještě pouze pokud vítězná strana obdrží více než padesát procent 

voličských hlasů, jinak je to absurdní. 72 V hodně extrémním případě si můžeme 

představit i situaci, kdy ani není nutné, aby ve sněmovně byli jednotliví poslanci od 

každé strany, ale stačil by pouze jeden, který by při hlasování vždy disponoval tolika 

hlasy, kolik má která politická strana mandátů. 

 

03.III  My jsme reprezentovaní, ale kdo, jak nás tedy 

reprezentuje? 

Reprezentují nás „oni“, klidně „jim“ můžeme říkat elita, politická elita naší 

země. Ale kdo se pod tím nic slůvkem skutečně skrývá? Jednotlivci, skupiny, nebo 

celek? A ke kterým z popsaných modelů se jejich reprezentace přibližuje? 

Naším reprezentantem by mohl být jedinec, politik, úspěšný kandidát, který byl 

zvolen ve volbách. Ten, který vlastně vyhrál soutěž se svými protikandidáty o to, kdo 

bude reprezentovat, zastupovat ten daný volební obvod. Tento pohled by měl nejblíže k 

modelu delegáta. Jestliže by mě měli reprezentovat úspěšní kandidáti, potom všichni 

v daném obvodě zvolení? Nebo mě reprezentují pouze ti, pro které jsem hlasoval, a 

zároveň byli zvoleni? A co když jsem dal svůj hlas kandidátům, kteří mandát nakonec 

stejně nezískali? To potom nejsem na nejvyšší úrovni nikým reprezentován? 

Nebo nás nereprezentují konkrétní osoby? Není to v současné době tak, že nás 

již reprezentují pouze celé politické strany jako sdružení osob, neživé a nehmotné 

právnické osoby? Takto o tom mluví model mandátu. A znamená to, že člověka tedy 

reprezentuje celá strana, kterou on volil, nebo ho reprezentuje pouze to regionální 

sdružení politické strany, k jehož úrovni se volby vztahovaly? 73 A v otázkách můžeme, 

                                                           
72 A. Heywood, Politologie (2008), str. 294 
73 např. při sněmovních volbách jde o regionální krajské organizace 
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stejně jako předešlém odstavci pokračovat, měl by člověk být reprezentován všemi 

regionálními sdruženími, která v jeho volebním obvodě získala mandát? Nyní se však 

stále bavíme, že by člověk byl reprezentován pouze regionálními sdruženími, nikoliv 

politickou stranou jako celkem. Navíc pokud budeme brát politické strany jako celek, 

tvoří je vždycky i ti kandidáti, kteří byli ve volbách neúspěšní a nebyli zvoleni. 

Nebo se na to musíme nakonec dívat až z takového náhledu, že člověk je 

reprezentován Poslaneckou sněmovnou celou, takže všemi politickými stranami a 

jednotlivými poslanci, co v ní zasednou, v souhrnu? To by naše dolní komora mohla 

nabýt skoro až podoby mnohahlavé saně, jejíž jednotlivé hlavy však spíš, než aby se 

staraly, jak to bude jejich společným tělem, s drakem celým, štěkají na sebe, navzájem 

plivají po sobě oheň a vůbec to z pohledu občana nevypadá, že by jednaly v zájmu 

celku. 

 

03.IV  Reprezentace dnes, reprezentant = správce, poručník 

Dnes je to právě princip reprezentace – správce, který tvoří základní stavební 

kámen zastupitelských demokracií po celém světě. Politici jsou ideálně vykresleni jako 

služebníci lidu, kteří jednají za a jménem těch, kteří je volí. Princip reprezentace 

určuje, že poslanec v parlamentu je reprezentantem všeho lidu, služebníkem vůle 

obecné. Tento princip je zakotven v demokratických ústavách (např. Čl. 23 odst. 3 

Ústavy ČR). Dnes jsou všechny demokracie víceméně v zastupitelské formě: platí, že 

ten, kdo nás reprezentuje, ten nám vládne. Vlastní výkon moci a přijímání rozhodnutí se 

děje prostřednictvím specifických orgánů, které jsou k tomuto jednání legitimovány 

právě na základě volby lidem. Zpravidla je takto přímo volen minimálně parlament, 

resp. alespoň jeho dolní komora, jako nejvyšší orgán moci zákonodárné, a dále orgány 

místní samosprávy. (Znovu) zpřítomněný lid, lid, který je fyzicky nepřítomný, zároveň 

však zůstává zdrojem veškeré státní moci, je na základě fikce přítomen, rozhoduje 

prostřednictvím svých reprezentantů, kteří byli lidem zvoleni. 74 

Reprezentant, správce, je nositelem suverenity cílícím na hypotetický 

zájem, což můžeme také nazvat hypotetickou vůli, obecnou vůli nebo obecným 

dobrem. E. Burke prohlašuje parlament (=shromáždění reprezentantů) za „debatní 

                                                           
74 J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou (2014), str. 105 
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shromáždění národa, sledující jediný zájem, totiž zájem celku“. 75 J. Kysela pak 

souhlasně s Bellingem konstatuje, že v případě přijetí tohoto předpokladu reprezentant 

musí být správcem, nikoli delegátem, jak by tomu bylo v opačném případě, v případě 

podřízení reprezentanta aktuální vůli lidu, čímž by právě byla popřena podstata 

reprezentace, správce. Opustili bychom „hledání obecného zájmu ve prospěch zrcadlení 

zájmů partikulárních“. 76 Model správce (poručníka) také očekává a předpokládá, že 

reprezentanti jsou svými jistými vyššími kvalitami, které by v ideálním případě měly 

být důvodem jejich zvolení, jejich reprezentativnosti, s to lépe posuzovat a zvažovat 

skutečné zájmy a potřeby občanů, onu obecnou vůli, obecné dobro, a pro možnost co 

nejlepší realizaci rozvoje každého jedince stanovovat obecná pravidla a mantinely. 

U modelu správce bychom tak stejně jako J. Schumpeter snadno obhájili, pokud 

alespoň připustíme možnost občanům své zástupce volit, minimalizování jakékoliv jiné 

formy participace. Vítěz v konkurenčních volbách bere vše, stává se vůdcem – 

poručníkem, přijímá odpovědnost a následně má dostatek prostoru, času i klidu k tomu, 

aby převedl své kvality. Až do následujících voleb dochází k dělbě moci. Při nich 

proběhne zúčtování, „lidový plebiscit“, na základě kterého bude dosavadní vůdce 

(politická strana) buď dále akceptován, nebo bude odmítnut, odvolán a nahrazen 

některým ze svých konkurentů. 

 

A vědí dnes lidé, koho volí? 

Vědí lidé, zda volí správce věcí veřejných, nebo svého delegáta? V tom by mohl 

být určitý problém. Myslím, že v uvažování většiny lidí, je to tak, že když oni dají svůj 

hlas nějaké politické straně, de facto ji delegují k plnění konkrétního úkolů z jejich 

volebního programu (který více či méně odpovídá voličovým přáním). Ve skutečnosti 

však volič dává hlas té či oné straně ne, aby jednala v mezích delegace a naplňovala své 

ideje a programy, ale aby se chovala jako správce, kterému je vymezen určitý prostor, 

většinou korespondující s výsledky voleb (a přirozeně je pak takový prostor rozdílný u 

vládních a opozičních stran). A prvořadým úkolem strany po volbách není začít ihned 

prosazovat svůj program, tedy to, k čemu by se mohlo zdá, že byla voliči delegována, 

                                                           
75 A. Heywood, Politologie (2008), str. 293, stejně tak i V. Lajsek, Recall - problematika odvolávání 
poslanců a jiných volených funkcionářů v; Sborník z výjezdního semináře, Volby, demokracie, politické 
svobody (2010), str. 136, 137, dostupné na: http://www.wintr.cz/images/sborniky/sbornik2010.pdf 
76 J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou (2014), str. 106 
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ale snažit se vyjednat koalic. Zde tedy dochází ke zřetelnému příklonu k modelu 

správcovství. Uzavírání koalic je především o tom, části svého programu se vzdát.  

Vymezení správce a delegáta je důležité i pro zodpovězení otázek u dalších 

institutů, které jsou s touto bipolárností bytostně spjaty. Právě v závislosti na tom, z 

jakého pohledu modelu budeme na reprezentaci nahlížet, bude rozdílná i odpověď na 

otázku loajality poslance. Loajalitu k jeho straně, za kterou byl zvolen, snadno 

obhájíme v modelu mandátové demokracie, loajalita k lidu naopak koresponduje s 

modelem delegáta a správce. V případě delegáta jde opět o zúženou loajalitu pouze k 

jeho voličům, jeho volebnímu obvodu, pokud na reprezentanta pohlížíme jako na 

správce, očekáváme (předpokládá se) jeho loajalitu vůči zájmům celku, celého 

společenství. Obdobně s tímto rozlišením koresponduje i otázka odvolatelnosti 

zvolených zástupců. V případě, že bychom připustili možnost odvolat lidem člena 

parlamentu, opět nám teoretický model reprezentace sklouzává k delegaci. 

 

Shrnutí reprezentace 

Podstatou současné reprezentace je vyjadřování se a jednání jménem 

nějakého jiného subjektu, to, co Heywood popisuje jako model správce, v kterém jsou 

reprezentanti reprezentovaným de facto nadřazeni. Tito reprezentanti by měli v ideálním 

případě reprezentovat celé společenství, měli by usilovat o jeho blaho (viz slib 

poslance a senátora ČR). Pokud se tak neděje, jedná se vlastně o vládu menšiny nad 

většinou, tedy to, co popisují elitisté. Můžeme se aristotelovsky ptát, kdo vládne a 

především v čí prospěch vládne. Dnes je naprosto samozřejmé, že demokratické režimy 

vycházejí z toho, že zdrojem veškeré státní moci je lid, vládne tedy lid, prostřednictvím 

svých zvolených zástupců. Pochybné však zůstává, zda tito reprezentanti jednají vždy 

skutečně v zájmu všeho lidu, nebo lépe v zájmu celého společenství, nebo jestli sledují 

především své vlastní cíle. 

Přesto, co jsem nyní napsal, nás dnes reprezentují především politické strany, 

nikoli jednotlivci. Zároveň však i nadále zůstává a mělo by zůstat v platnosti, že 

suverénem je lid, nikoli politické strany. Velký vliv stran na politickou praxi a politický 

život spočívá především v tom, že právě politické strany nominují konkrétní kandidáty 

do různých voleb pod svým jménem a stejně tak následné obsazování veřejných úřadů 

je v kompetenci jednotlivých stran. Jde o to, že poté co jsou poslanci jednou zvoleni, 



40 

 

měli by být volní od své strany a jednat jako správce, nejlépe jak dovedou v zájmu 

celého lidu, celé naší země (opět mohu odkázat na poslanecký slib). Realita je však jiná 

a hlavní moc leží v rukou politických stran. Než se v následující kapitole podrobně 

podíváme právě na politické strany, ještě před tím se na chvíli zastavme u institutu 

mandátu, který obě témata hezky propojuje. 

 

03.V  Mandát, historický vývoj a jeho současná podoba v ČR 

V prvních volených parlamentech v Anglii byli poslanci skutečnými zástupci 

těch, kteří je zvolili a od nich také přijímali instrukce. Na základě toho pak vyžadovali 

„mandatum“, plnou moc k rozhodování. 77 Jedná se vlastně o extrémní podobu 

delegace. Poslanci zastupují svůj volební obvod, kde byli zvoleni, pouze a jen své 

voliče, kterým jsou plně odpovědni. Prosazení koncepce tzv. volného mandátu, jde 

ruku v ruce s novým pohledem na poslance, který je o několik století později vnímán již 

jako zástupce lidu a nikoliv pouze svých voličů. Poslanecký mandát přestává být vázaný 

na volební obvod. Zároveň s tím však dochází také k nástupu poměrných listinných 

systémů a to situaci s odpovědností poslanců posouvám do opačného extrému, kdy je 

mandát naopak pevně svázán se zájmy strany, za kterou poslanec kandidoval. Jde o tzv. 

imperativní mandát. 

Co se týká mandátu v České republice, tak ten je dnes, stejně jako v naprosté 

většině demokratických zemí, volný. Tedy, že volený zástupce je při výkonu mandátu 

vázán pouze svým svědomím a měl by svůj mandát vykonávat, jak nejlépe dovede, 

v zájmu všeho lidu a neměl by být poután žádnými příkazy. Výkon mandátu členů 

Parlamentu ČR, poslanců a senátorů, v našem právním řádu upravuje článek 26 Ústavy, 

tak že „vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou při tom 

vázáni žádnými příkazy“. Zmiňovaný slib je formulován v naší Ústavě dříve, v Čl. 23 

odst. 3, a mimo jiné říká, že „mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí“. Takto postavený mandát koresponduje s výkonem 

reprezentace v podobě poručnictví (správcovství). Opakem volného mandátu je již 

zmíněný mandát vázaný (imperativní), který byl vlastně realizován i v předválečném 

Československu. Šlo o to, že politické strany vyžadovaly od poslanců a senátorů 

                                                           
77 V. Pavlíček a kolektiv, Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda (1998), str. 259, pod čarou 
10 
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určitou poslušnost a stranickou disciplinovanost, a ti se straně zavazovali tzv. reversem. 

Volební soud pak tento zvyk dovršil, když člena Národního shromáždění skutečně 

mandátu zbavil. Svou oporu k tomu měl v § 13 písm. b) zákona č. 125/1920 Sb. z. a n., 

zákon o volebním soudě. Tato praxe byla v naší zemi až do roku 1938 naprosto běžná, 

ač Ústava 1920 v paragrafu 22 odst. 1 stanovovala, že členové NS nesmějí při výkonu 

svého mandátu „přijímati od nikoho příkazů“. Odstavec 3 citovaného ustanovení pak 

formuloval slib člena NS, že bude „mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí“. Jak si však také můžeme všimnout, o tom, že by měl být mandát 

vykonáván zájmu všeho lidu, se zde nemluví. 

Stále i dnes se, v rozporu s tímto obecným principem demokracie, snaží 

politická praxe a zejména politické strany z poslance udělat zajatce zájmu strany, na 

jejíž kandidátce byl zvolen. Případně je poslanec tlačen do role delegáta některého 

skupinového nebo profesního zájmu v parlamentu. Největším rizikem mandátového 

modelu je jeho sklouznutí k delegaci, ne však již jako delegát určitého okruhu voličů, 

jak tomu bylo původně při vzniku této koncepce, ale jako delegát konkrétní strany nebo 

určitého skupinového zájmu. 
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04. Politické strany 

 

04.I  Co je politická strana? 

Předně, jde o právnickou osobu, k jejímuž vzniku je potřebná registrace podle 

zvláštního zákona (z. č. 424/1991 Sb.). Tento zákon, o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích, který mj. říká, že politické hnutí je totéž co politická 

strana (obecně můžeme spíše vnímat politické hnutí jako širší fenomén), tvoří základní 

právní rámec tohoto tématu. Nějak takto bychom mohli začít popis politické strany 

formální definicí v mezích současného právního řádu. 

 Pokud bychom pátrali spíše po smyslu existence politické strany, ta je proměnná  

v průběhu času a rozdílná podle autora té či oné definice. Např. E. Burke v 18. století 

politickou stranu (idealisticky) definoval, jako skupinu osob, prosazující (snažící se 

prosadit) veřejné blaho podle principů, na kterých se shodly. Proti této definici se (o 

nějakých 150 let později) ohradil J. Schumpeter, vycházeje ze svého přesvědčení, že 

pokud reálně vůbec neexistuje něco jako obecné dobro (veřejné blaho), těžko pak může 

být na něčem takovém postavena definice něčeho tak praktického jako je politická 

strana (více ke klasické definici politické strany a její redefinici Schumpeterem ještě o 

pár řádků níže). V poválečné době popsal politické strany francouzský filosof R. Aron 

(Demokracie a totalitarismus (1965)), jako „… víceméně organizovaná dobrovolná 

seskupení, která vyvíjejí víceméně stálou činnost a ve jménu jistého pojetí obecného 

společenského zájmu se ucházejí o to, aby samy nebo v koalici převzaly funkce vlády“. 
78 Do dnešních dní tak došlo k obrovskému posunu jak ve vnímání politických stran 

(viz. v části Právní regulace politických stran), tak přirozeně v i jejich teoretických 

definicích. V současné době reprezentuje klasickou definici politických stran definice 

dvojice J. La Palombara a M Weiner, založená 4 kritériích: 79 

1. trvalá organizace (pravděpodobně přežije své současné vůdce); 

2. dobře zařízená a zjevně trvalá místní organizace, udržující pravidelné a 

rozmanité vztahy v celostátním měřítku; 

3. rozhodná vůle celostátních a místních vůdců organizace dosáhnout a 

vykonávat moc, ať už sami nebo s jinými, a nikoliv moc pouze ovlivňovat; 

                                                           
78 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 550 
79 tamtéž 
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4. snaha vyhledávat lidovou podporu ve volbách nebo jiným způsobem. 

M. Novák si trefně všímá, že v této klasické definici mezi základními znaky 

strany chybí i jakákoli zmínka o prosazování ideálů. Heywood stranám alespoň 

přiznává „obvykle jistou míru ideové sevřenosti“. 80 A J. Bryce na toto téma prohlásil, 

že „obě velké americké politické strany byly srovnávány s prázdnými láhvemi, do nichž 

lze nalévat jakoukoli tekutinu, pokud jen se zachovají stejné nálepky“. 81 V evropských 

politických stranách hraje ideologický prvek přece jen větší roli než u stran amerických, 

i zde je však patrný ideologický ústup. Paradoxně, nebo spíše přirozeně, je v Evropě 

patrný ideologický ústup, a naopak v USA dochází k určité ideologizaci, zejména u 

republikánské strany. A právě také ideologický prvek do své definice zařadil Novák, 

podle něj je politická strana „trvalá organizace, uspořádána od celostátní (případně 

regionální) až k místní úrovni, která se ve jménu určitého ideologického projektu snaží 

sama nebo v rámci koalice dobýt a vykonávat moc, a za tím účelem vyhledává lidovou 

podporu“. 82 

Zcela úmyslně se ve práci nebudu věnovat a rozebírat strany 

v nedemokratických režimech, jedná se o téma velmi obsáhlé a jeho přínos pro mou 

práci by byla naopak zcela marginální. 

 

04.II  Co od politických stran očekáváme? Jaký je smysl jejich 

existence? 

Podle Burkea, nebo také klasické doktríny, je smyslem politické strany 

prosazovat obecné dobro, obecné blaho. Vzhledem k tomu, že Schumpeter ve své 

neklasické teorii demokracie „obecné blaho“ odmítl jako nepoužitelné pro reálnou 

politiku, musel přirozeně pohlížet jinak i na politické strany a tezi o „skupině lidí 

prosazující veřejné blaho na principech, na kterých se všichni z nich shodli“ odmítl. 

Definice politické strany je v jeho pojetí mnohem více pragmatická a uzemněná, 

skupinu lidí tvořící dohromady stranu nedrží pospolu nějaké vyšší poslání, ale 

utilitaristická dohoda předpokládající výhodnost „společného postupu v soutěži o 
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81 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 550 
82 Tamtéž 
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politickou moc“. 83 Německý sociolog R. Michels, známý především díky své tezi o 

„železnému zákonu oligarchie“, platné mj. právě i v politických stranách, jim přiznával 

jistý vyšší smysl, „strana má býti toliko prostředkem k vyššímu cíli. Stane-li se cílem 

pro sebe, s vlastními samostatnými cíli a zájmy, odlišuje se teleologicky od třídy, kterou 

zastupuje. Ve straně nemusejí zájmy mas, které jsou v ní organizovány, nikterak býti 

identické se zájmy úřednického tělesa, jež zastupuje organismus strany“. 84 

Trochu odlišný pohled na politické strany měl jiný tehdejší významný německý 

sociolog M. Weber. I v jeho definici politických stran, jak cituje Mertl 85, je kladen 

důraz na hierarchii uvnitř politické organizace a jistě stojí také za povšimnutí, že Weber 

spatřuje hlavní smysl politické strany ve „vytváření šancí“, reálných možností (strana 

jako prostředek k něčemu). A Weber dále nehodnotí, ale jen konstatuje, jak tyto šance, 

možnosti mohou být uchopeny. Buď stranám (a jejich členům) jde o nějaký konkrétní 

záměr, „věcný cíl“, který se snaží prosadit, nebo tyto šance budou využity (zneužity) 

„na dosažení osobního prospěchu“. Nejpravděpodobnější a nejvíce korespondující 

s reálnou situací i dnes je pak třetí možnost tvořící průnik dvou zmiňovaných 

(„…ideální nebo materiální šance (na prosazení věcných cílů, nebo na dosažení 

osobního prospěchu, nebo obojího)“). Poměrně výstižně popisuje stranu jako 

prostředek nikoli k nějakému vyššímu cíli, jak to viděl Michels, ale jako prostředek 

k cílům konkrétním, věcným, ale také jako prostředek pro vůdce a aktivní účastníky, 

kterým strana může sloužit pro získání vlastního obohacení. 

Asi cítíme, že především by mělo jít právě o prosazování určitých věcných cílů, 

nikoli o osobní prospěch. Tyto cíle představené Weberem navíc nemusí být nutně v 

rozporu se Schumpeterovou teorií demokracie. Pokud „sestoupíme níže“ a nebudeme 

věcné cíle, o nichž mluví Weber, vnímat jako obecné dobro (o jehož postupné 

naplňování by stejně mělo jít v prvé řadě, ač třeba nepřímo), stanou se konkrétními 

politiky, které by i rakouský ekonom těžko mohl zpochybnit. Naopak, plně zapadají do 

neklasické teorie demokracie, kterou představil. Politické vedení země je v rukou stran, 

které mezi sebou soupeří a k moci se dostávají prostřednictvím svobodných 

                                                           
83 J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1943), str. 283, „A party is not...a group of 
men who intend to promote public welfare “upon some principle on which they are all agreed“… A party 
is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for political power.“ 
84 R. Michels, Strany a vůdcové (1931) str. 346, cit. podle V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a 
státověda, I. díl (1998), str. 189 
85 J. Mertl, Politické strany, jejich základy a typy v dnešním světě (1931), str. 17, cit. podle V. Pavlíček a 
kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl (1998), str. 189 
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konkurenčních voleb. Ty je také legitimují k prosazování volebních/vládních programů, 

které jsou tak vlastně těmi věcnými cíli, které zmiňuje Weber. Stručně, v současné době 

je cílem a smyslem politickým stran získat moc a vykonávat ji, píše např. M. Novák. 86 

 

04.III  Politické strany jako intermediární aktér 

Od počátku 20. století, v těsné souvislosti s uzákoněním všeobecného volebního 

práva, se datuje tradice i naší zastupitelské demokracie. Strany se stávají hlavním a 

nezastupitelným intermediárním aktérem. Intermediarita znamená proces 

zprostředkování zájmů. Stejně jako Novák můžeme rozlišovat mezi zájmy a potřebami, 

oboje reprezentuje určité hodnoty, přičemž potřebu obvykle vnímáme z pohledu 

jednotlivce a zájem je naopak chápán z hlediska skupinového, společenského, jako 

sdružené potřeby. 87 Politika je vlastně věčný antagonistický konflikt mezi různými 

hodnotami, „zápolení bohů“, jak říká M. Weber (Politik als Beruf (přednáška Politika 

jako povolání, 1919)). A politické strany původně vznikly, aby reprezentovaly právě 

jednotlivé zájmy ve společnosti. 

Proces zprostředkování zájmů je i dnes především procesem politickým. Dříve 

politické strany reprezentovaly zájmy rozlišných tříd, segmentů a skupin (v dobách 

vyhraněného stranictví, do Druhé světové války), dnes se však proces reprezentace 

zájmů stranami celospolečensky univerzalizuje průřezově sociální strukturou. Strany 

obvykle působí celostátně, horizontálně a v celé společenské politické vertikále, tj. od 

místních organizací až po úroveň nejvyšší, parlamentní a vládní. Parlament je nejvyšší 

úrovní reprezentace a realizace těchto zájmů (skupin, tříd, společenských segmentů), 

zde jsou jednotlivé zájmy nesené poltickými stranami kompromisovány a sdružovány, a 

tím je tedy možné je nějakým způsobem realizovat. To se projevuje legislativní 

činností. 

Jde tedy o to, že politické strany ve skutečnosti nejsou (a ani být nemohou) 

nositeli veřejného zájmu (i v tom případě, že přijmeme existenci něčeho tak 

transcendentního), ale pouze zájmů partikulárních. „Strana“ není celek, už ze své 

podstaty se vůči celku vymezuje a nemůže celek pojmout úplně. 88 Skutečným 

nositelem veřejného zájmu tak může být (a měl by být) pouze zastupitelský sbor jako 
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87 tamtéž, str. 520 
88 J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou (2014), str. 110 
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celek, celostátní reprezentativní orgán, sbor volených reprezentantů. Ve funkci nositele 

procesu zprostředkování zájmů začaly politické strany od poloviny 20. století postupně 

selhávat. V dnešní době mají problémy samy se sebou, především potíže se svou 

vlastní identitou a je již běžné, že jsou nuceny soupeřit v celém společenském spektru, 

univerzálně, každá s každou, musí slibovat všechno všem ve snaze získat jejich hlasy ve 

volbách, v důsledku čehož nemohou v politice dobře vyhovět nikomu. 

O. Kirchheimer hovoří o „stranách pro všechny“, J. Charlot používá pojmu 

„strany voličů“ (parti d´electeurs), v angličtině se setkáváme s termínem Catch-all 

Parties. Tyto všelidové strany se snaží oslovit, nebo snad ještě lépe ulovit, koho půjde, 

a právě v období deideologizace zažívají velký rozmach. Těmto stranám jde o to 

soustředit okolo sebe maximum stoupenců, proto se spokojují se značně širokým 

základem hodnot. Snaha mít co nejvíce potencionálních voličů je pak tedy přirozeně 

vyvážena určitou ideologickou nevyhraněností, neboť hlavními tématy takovýchto stran 

jsou ta, která jsou co nejméně kontroverzní (což by jim zavíralo cestu k některým 

skupinám voličů), a na druhou stranu jsou zároveň tedy i dost vágní a obecná. Čím větší 

prostor pro možnost představit si pod jejich volebním programem leccos, tím přirozeně 

větší prostor pro oslovení co největšího počtu voličů. A to i v případě, když by tito 

voliči vzájemně nesdíleli žádné shodné názory. A tím se dostáváme k tomu, že strany 

dnes, ač mohou mít relativně slušnou voličskou základnu, přece jen pokud chtějí voliči 

svým hlasem něco vyjádřit, někoho si vybrat a volit musí, mají nepoměrně slabší 

základnu členskou, kterou nic moc, krom voleb, nespojuje. 

Jak píše M. Kokeš, nejde o to, že by tradiční hodnoty, ke kterým se v minulosti 

politické strany otevřeně hlásily a které je také navzájem odlišovaly, ze společnosti 

vymizely, pouze byly doplněny, a tím i částečně oslabeny, novými hodnotami, pojícími 

se s nástupem post-industriální (post-materiální) společnosti. Co však vymizelo, je 

snaha a úsilí politických stran je stabilně, dlouhodobě a otevřeně prosazovat. Politické 

strany se tak vzdalují společnosti, svým voličům a sympatizantům a naopak se 

přibližují sobě navzájem, čímž trpí žádoucí pluralita, pestrost a různorodost a také 

otevřenost politické soutěže. 89
 

Z pohledu politické strany tedy vzájemně soupeří všechny mezi sebou, o hlasy 

všech, vytváří se volební spirála, nabízejí se stále méně reálné sliby, projevy a diskuze 
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začínají být čím dál více útočnější a nezbývá v nich místo konstruktivnost. Jak píše 

Novák, selhávání politických stran jako hlavních intermediárních aktérů je zapříčiněno 

nutností agregovat stále diferencovanější zájmy. 90 Svou intermediární funkci tak plní 

jen s velkými obtížemi či ji neplní vůbec, přesto musíme mít na paměti, že i nadále 

zůstávají hlavní intermediárním aktérem a základním stavebním kamenem zastupitelské 

demokracie.  

 

04.IV  Právní regulace politických stran 

Původně existovala všechna politická seskupení fakticky, aniž by měla charakter 

institutu v právním slova smyslu. Můžeme říci, že zpočátku byly politické strany 

vnímány spíše „jako „hrozba“ či „nutné zlo“ demokracie a stranická politika 

představovala určitou překážku žádoucí reprezentace a přímé participace jednotlivců 

na správě věcí veřejných“. 91 První pokusy o regulaci činnosti politických stran 

specifickými právními normami můžeme pozorovat na přelomu století 19. a 20. 

v USA. 92 Právní normy jsou přijímány na úrovni jednotlivých států a upravují mimo 

jiné výběr kandidátů a také způsoby financování jejich volebních kampaní. V Evropě 

k prvním právním regulacím dochází později a jedná se především o ty aktivity 

politických stran, ve kterých se zájmy těchto stran dotýkají a střetávají se zájmy státu. 

Právní normy, které tuto problematiku upravují, jsou zejména volební zákony (působení 

stran ve volebních kampaních) a jednací řády komor parlamentů (činnost stran v 

parlamentech). 

S postupným, masovým rozšiřováním volebního práva na evropském kontinentě, 

které se odehrává ve většině zemí v letech následujících po I. světové válce, dochází 

také k odmítnutí dlouhodobě zakořeněné fikce, že kandidáti soupeřící ve volbách nebyli 

kandidáty konkrétních politických stran, ale z hlediska právního řádu se jednalo o 

kandidáty blíže neurčených skupin voličů. 93 Za přelom můžeme uvést situaci, kdy 

politické strany v poměrných volebních systémech začínají uvádět svůj název na 

kandidátních listinách. Současně s tímto dochází k upevňování role stranických frakcí 

v parlamentech, což mimo jiné vede i do extrémních případů, kdy může být poslance 
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zbaven svého mandátu v případě, že z politické strany vystoupí. Politická strana je 

vnímána jako jakýsi prostředek, něco co poslanci dopomohlo k získání jeho mandátu 

v zákonodárném sboru. A proto si zasluhuje jeho loajalitu, čímž se dostáváme k různým 

vnímáním mandátu, mandát imperativní a mandát volný, o kterém píši v předcházející 

kapitole, v teoriích reprezentace. 

Jinak musíme říci, že v této době, tedy v meziválečném období, jsou 

předmětem konkrétní právní regulace pouze dílčí otázky, které, jak již bylo napsáno 

výše, se vztahují především k působení politických stran navenek, ke státním orgánům a 

institucím. V USA je v meziválečném období patrná i činnost Nejvyššího soudu, který 

dokáže velmi pružně reagovat a regulovat problematiku týkající se financování volební 

kampaně c. Za příklady (jeho rozhodnutí) uveďme rozhodnutí upravující maximální výši 

finančních nákladů kandidátů do Senátu (1921) nebo rozhodnutí z roku 1939, které 

ukládá povinnost registrace peněžitých darů od soukromých osob a organizací v době 

předvolební kampaně (do federálních orgánů). Skutečně masivní aktivizace 

normotvorby týkající se politických stran nastává od počátku sedmdesátých let. 

Jednou z motivací byla právě i snaha pomocí zákona omezit hrubé zneužívání a 

machinace s finančními prostředky ze strany politických stran. V průběhu let se právní 

regulace rozšířila i na jiné okruhy a docházelo k detailní právní úpravě dalších dílčích 

aktuálních otázek, jakými jsou např. přístup politických stran k veřejnoprávním 

masmédiím, nebo stanovení minimálního počtu poslanců nutných ke vzniku 

parlamentní frakce. 

Projevem procesu institucionalizace politických stran je i vymezení jejich 

ústavního statutu, politické strany se stávají i předmětem ústavní regulace. Mezi 

obvyklé ústavní požadavky vztahující se k politickým stranám patří zejména 

demokratický princip jejich svobodného vytváření, dodržování ústavy a zákonů, 

případně i veřejná kontrola jejich finančních záležitostí. Výsostné postavení politických 

stran v našem politickém systému je zakotveno v Čl. 5 Ústavy ČR. Trvalo relativně 

dlouhou dobu, než byla politickým stranám přiznána pozitivní úloha ve společenském 

dění a ústavní zakotvení jen potvrdilo jejich dvojjedinou roli. Politické strany již nejsou 

vymezeny jen jako výlučně soukromoprávní subjekty, ale stát jim přiznal i jistý 

veřejnoprávní charakter. Tento veřejnoprávní prvek je reprezentován především právě 

vztahem stran k státu a občanské společnosti. Politické strany se sice účastní formování 
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a činnosti státních orgánů, avšak samy takovýmito orgány nejsou a od státu zůstávají 

oddělené. Zároveň v zákonem předvídaných případech musí od státu strpět zásahy do 

své činnosti (např. kontrola a dohled nad hospodaření a financováním politických stran). 

 

04.V  Století politických stran 

20. století se stále více a více stávalo „stoletím politických stran“, politické 

strany se staly hlavním aktérem politického dění a samy pak nabyly celospolečenského 

významu. Ruku v ruce s tím také šlo pěstování vyhraněného stranictví a to vedlo 

k odosobňování poslaneckého mandátu. Mnohem větší důraz než na jednotlivé osoby 

kandidátů začal být kladen na stranická hesla a programy. Teoretické koncepty 

reprezentanta jako správce a delegáta ve své původní podobě vzaly za své a vzniká 

nový pohled na zastupitelskou demokracii, model mandátu. Zároveň není výjimečná 

situace (i u nás), kdy mandát nabývá podoby imperativního, vázaného. Kriticky se k 

politickému stranictví ve svých pozdějších dílech (Psychologie politického stranictví 

(1914) či Povaha politického stranictví (1920)) stavěl např. E. Beneš. Tvrdil, že duch 

stranictví odnaučuje střízlivému myšlení a zbavuje člověka svobody a tím přispívá 

k rozkládání národa. 94 V dnešní době, kdy na národ není ve světovém kontextu kladen 

takový důraz jako v období po První světové válce, bychom možná mohli slovo národ 

nahradit pojmem demokracie. 

Původně tedy byli reprezentanty lidu jednotlivci, kteří kandidovali sami za sebe, 

kandidáti neurčitého okruhu voličů, pak jejich úlohu převzali politické strany. A dnes 

jsou politické strany opět upozaděny ve prospěch jedince, lídra strany, kterému jeho 

domovská politická strana poskytuje mediální servis. V dnešní době tak získává na 

důležitosti image politika, která je uměle vytvářená v rámci imagologie, tedy 

psychology řízené utváření image. Jak tvrdí německý sociální psycholog E. A. Roloff 

(Psychologie der Politik (1976)) image, která odpovídá potřebě identifikace lidové 

masy, je pro politika dnes mnohem důležitější než jeho osobní vlastnosti, jako rozum, 

mravnost, nebo jeho volební program. 95 To je ještě samozřejmě podpořeno 

předvolebními, nereálnými, sliby, které cílí na vytipovaná očekávání, naděje či strachy, 

u dané potenciální skupiny voličů. „Strany při volbách postupují podle zásad reklamní 
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techniky. V jejich činnosti se bere zřetel na materiální zájmy skupin, jejichž hlasy by se 

daly získat,“ píše již citovaný K. Jaspers. 96 Ukázkovým příkladem může být volební 

úspěch hnutí ANO v čele se silným lídrem A. Babišem, které se jedním sloganem 

„nejsme jako oni, makáme“ vymezilo vůči politikům a zároveň poukázal na to, že jeho 

členové mají velmi blízko k „běžným“ občanům naší země, voličům, kteří musí 

„makat“, aby v tomto systému mohli fungovat. Obsah toho, co se odehrává v interakci 

mezi politikem a občanem, voličem, je založeno na tom, co se dnes označuje jako 

laická lidová psychologie. Politikové často záměrně využívají manipulace s principy 

této lidové psychologie. Novák dokonce naznačuje možnost zaměnit pojem „laický“ 

pojmem „naivní“ či až „neuvěřitelně naivní“. 97 

Jednotliví zastupitelé zůstávají i nadále fakticky spjati se svou stranou (a někdy i 

velmi těsně, např. stranická daň, o které budu psát později v souvislosti s regulací 

přijímání darů politickými stranami), tato strana však pro veřejnost, v případě, že má 

velmi silného a výrazného lídra, téměř splývá s jeho osobou. Dochází tedy k situaci 

pevného sepjetí strany s jejím lídrem, skoro až existenčním sepjetím, což je přirozeně 

pro stranu také riskantní. 98 Pokud totiž taková hnutí reálně uvažují o dlouhodobějším 

fungování, musejí se zaměřit především na budování členské základny a pevných 

struktur uvnitř strany. 

Nyní bych se po malé odbočce směrem k jednotlivcům vrátil zpět k politickým 

stranám, do období v polovině minulého století. Po tragickém selhání, jak to nazývá M. 

Kokeš, 99 demokratických režimů před nástupem totalitních režimů, došlo k legalizaci a 

legitimizaci významu politických stran pro současnou demokracii a pro demokratické 

režimy. Bylo jim přiznáno privilegované postavení v rámci politického a ústavního 

systému. Kokeš následně píše 100 o relativně „symbiotickém“ vztahu mezi společností a 

politickými stranami v tomto poválečném období, který se projevoval např. vzrůstajícím 

počtem členů politických stran, vysokou mírou volební účasti i stranické identifikace a 

obecně vyšší úrovni politické angažovanosti a zájmu o dění ve veřejné sféře. Tento 

trend můžeme podle P. Maira pozorovat v tradičně demokratických evropských státech 

                                                           
96 K. Jasper, Spiegel (č. 17/1966), cit. podle V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl (1998), 
str. 191 
97 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 136 
98 V současné Sněmovně jde o nové strany, ANO (A. Babiš) a Úsvit (T. Okamura), ale stejně se mluví i o 
TOP09 (K. Schwarzenberg). 
99 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 59 
100 Tamtéž, str. 60 



51 

 

až do přelomu 70. a 80. let minulého století, ve státech střední a východní Evropy byl 

však patrný pouze několik let „porevolučního nadšení“. 60 Pro situaci, která nastává od 

konce 70. let se v angličtině užívá pojem dealignment. Jde o jev, který popisuje 

rozvolnění vztahu a přetrhávání klíčových vazeb mezi politickou stranou a voličem. 

Vzájemný vztah začal postupně slábnout, až se nakonec transformoval do stávající 

podoby vzájemného odcizení se, vztahu plného nedůvěry, nesouhlasu a lhostejnosti. 

Projevy tohoto jevu jsou pokles stranické identifikace, tedy stranického členství, 101 a 

zároveň pokles stranické angažovanosti obecně, což se projevuje např. v klesající 

volební účasti, nebo třeba vyšší procento voličů, rozhodujících se až na poslední chvíli. 

Příčiny takovýchto vyústění můžeme hledat kromě nárůstu vzdělanosti a 

individualismu, také v poklesu důvěry v tradiční politické instituce nebo růstu vlivu 

masových médií. Souběžně, na straně druhé, naopak, politické strany svůj modus 

vivendi v současnosti stále více nacházejí v těsnějším propojování se státem, což se 

nejvíce projevilo na intenzitě a způsobu jejich regulace a také v oblasti financování. 

Strany v současné době nejsou vnímány jako součást lidu, ale jako něco od lidu 

odděleného, vymezeného. Což je přirozeně problém, pokud jsou to právě strany, které 

v dnešní době lid reprezentují. V očích veřejnosti dochází k oligarchizaci politických 

stran, stávají se pouze zbyrokratizovanými politickými stroji pro své vedení, jejich 

řadoví členové jsou buď nečinní, nebo plní pouze otupující a rutinní úkoly na 

všemožných schůzích. U veřejnosti se tak projevuje antipatie vůči tradičním centrům 

moci a opozice vůči etablovaným stranám. Voliči mají pocit, že tyto strany zradily, že 

jsou bezradné, že nejsou schopné provést slibovaná a potřebná řešení. I v naší zemi 

můžeme v posledních letech pozorovat relativně vynikající volební výsledky nově 

vzniknuvších stran (které však v současné situaci ani nemohou být tak diametrálně jiné 

než ony strany etablované), které však nejsou s to zopakovat, a buď jejich popularita 

pozvolna klesá, nebo klesá strmě. M. Kokeš si velmi pěkně všímá, že v tomto ohledu se 

tedy současná situace společenského vnímání politických stran příliš neodlišuje od 

způsobu, jak byly vnímány před více než sto lety. Navíc však trefně dodává, že oproti 

zmiňovanému období je v dnešním vnímání přítomna mnohem větší dávka frustrace. Je 

                                                           
101 Vývoj proporcionality členů politických stran k celkovému elektorátu hezky zdokumentoval ve své 
práci M. Kokeš; 7% v roce 1993, 3,4% v roce 1999 a již jen 1,9% v roce 2008. V období těchto 15 let 
došlo k poklesu celkového počtu členů v pol. str. o téměř 70%. M. Kokeš, Neřešené otázky reformy 
právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 70 
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tedy opět potřeba nějaká událost, která otřese samými základy demokracie, jako byla 

světová válka před téměř 80 lety? Ekologické, ekonomické, mocenské otřesy naší 

západní společnosti zatím takovou sílu neměly, proto také můžeme pozorovat spíše 

udržování statusu quo nebo jen velmi kosmetické změny. 

Zajímavý je také přístup samotných politických stran k popsanému problému. Je 

na pováženou zejména to, že v dnešní době stranám stačí voliči a už nepotřebují členy 

(kteří nutně nemusí být pouze poslušné a pasivní ovce). Ukázkovým a extrémní 

případem byla situace v hnutí Úsvit krátce po sněmovních volbách v r. 2014, ve kterých 

mj. získala 14 mandátů (volilo ji téměř 350 tisíc občanů) a sama měla, a v současnosti, 

rok a půl po volbách stále má, počet členů v řádu jednotek! Klesá počet členů 

v politických stranách, klesá také podíl velkých stran na trhu voličských hlasů, voliči 

jsou přelétavější a častěji i snáze mění své preference. K žádné výraznější a především 

komplexnější sebereflexi však nedochází, neúspěchy, typicky nižší počet obdržených 

hlasů ve volbách je vnímán spíše jako selhání volebního týmu či strategie, nikoliv 

jako hmatatelný důsledek postupného úpadku strany. Potřeba žádoucí hlubší 

sebereflexe a zásadních strukturálních změn u vybrané politické strany vyvstává 

především až tváří v tvář fatálním důsledkům svého dlouhodobého jednání (např. reálná 

hrozba či skutečná neúčast ve volených orgánech, ústup z mocenských pozic a postupný 

pád v zapomnění). 102 

 

Závěrem k politickým stranám 

Politická strana by měla následovat nějaký vyšší záměr, měla by vzniknout a 

fungovat za účelem, který nebude omezen pouze na její prostou existenci (a z toho 

plynoucí výhody). Výhody členství a především pak vyššího postavení v hierarchii snad 

v jakékoli organizaci včetně politické strany přirozeně představují silné pokušení pro 

charakter člověka. To by přirozeně neměl být důvod stát se straníkem. Zároveň by však 

bylo dobré, kdyby se počet politicky angažovaný občanů v naší zemi zvýšil. Jak jsem o 

tom psal v souvislosti s dealignmentem, v prvé řadě by mělo jít o zájem veřejnosti na 

politickém životě projevený ve volbách, které poskytují občanů ideální možnost se 

vyjádřit. Ač jsou volby v naší zemi dost časté, většinou se nejedná o více než jedno 

volební klání v roce. A v takovém případě si nemyslím, že je nepřiměřené vyžadovat po 

                                                           
102 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 80 
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občanech jejich plnou pozornost a určitou aktivitu při hledání a posuzování jednotlivých 

informací, které by měly posloužit jako základ pro jejich hlasování. Přesto však zásadní 

díl odpovědnosti leží na bedrech samotných politických stran. 

 

04.VI  Systém politických stran, stranický systém 

Pomůžeme-li si, stejně jako autoři knihy Ústavní právo a státověda, I. díl 

(1998), 103 definicí, která byla v době vydání učebnice ve Slovníku spisovné češtiny pro 

školu a veřejnost, můžeme pojem systém vnímat jako „soubor jednotlivin navzájem 

spojených určitou strukturou, sítí vztahů v (uspořádaný) celek“. Dle této definice pojmu 

systém lze tedy systém politických stran vymezit jako určený souhrn politických stran, 

které vstupují do vzájemných vztahů, jež se vyznačují relativní pravidelností a vykazují 

určité charakteristické znaky. Systémy politických stran (stranické systémy) je možné 

klasifikovat na základě mnoha různých kritérií. Nejběžněji používané je hledisko 

kvantitativní, které bere v úvahu čistě počet politických stran v zemi. Buď je oním 

kritériem počet stran v zemi legálně působících, či počet stran reálně soupeřících o moc 

a následně se na moci v zemi podílejících. V současné době rozlišujeme především ve 

dvou základních kategoriích, bipartismus a multipartismus. Přesnější obraz, přímo 

plastičtější a efektivnější obraz jak píše Hřebejk, 104 o každodenní realitě pak 

samozřejmě získáme, pokud kvantitativní hledisko nebude jediné, které vezmeme 

v potaz, ale doplníme jej i dalšími relevantními faktory, např. velikost strany, její 

potenciální síla či jejich vzájemné vztahy, vzájemná ideologická vzdálenost. Na 

stranický systém mají pak dále vliv i další faktory, které tento systém nejen ovlivňují, 

ale některé, např. státní ideologie nebo volební systémy, jej dokonce i formují. 

„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné 

soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících 

násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ (čl. 5 Ústavy ČR) 

Základní vztahem v rámci stranického systému je volná soutěž stran mezi 

sebou. Ať již se jedná o obsazování funkcí a úřadů, se kterými je spojováno jisté 

mocenské postavení a výhody, anebo se toto soupeření projevuje v získávání podpory 

voličů či při prosazování názorů a řešení problémů v parlamentech. Popřením tohoto 
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přirozeného původního vztahu, této volné soutěže politických stran, je monopol jediné 

politické strany. Opakem je tedy systém více politických stran, upřednostňovaných 

v moderních demokratických režimech. Tato  vícestranickost je považována za logický 

a přirozený výraz složité sociální struktury ve společnosti, působení většího počtu 

ideologií, různých zájmů a konkurence mezi nimi, pokud jde o získání vlivu 

v mocenských orgánech na úrovni celostátní, ale i místní. 105
 

Jak píše Novák, označení našeho systému „systém více stran“ není přesné, resp. 

je zavádějící. 106 Může jít o spojení popisující jak pluripartismus (každý pluralitní 

stranický systém, tj. systém s více než jednou stranou; opakem je systém 

monokratický), stejně tak i multipartismus (systém s více než dvěma stranami). K 

systémům s více než dvěma stranami, tedy k takovému, který je i v České republice, 

přišel se zajímavou poznámku J. Blondel. 107 Při rozlišování mezi dokonalým a 

nedokonalým multipartismem definoval dominantní roli jedné ze stran, která se 

vyskytuje právě v nedokonalém multipartismu. Dominantní stranou je dle Blondela 

velká strana, což je v jeho pohledu strana, která získá více než 40% hlasů. Tento 

požadavek byl legitimní řekněme v 60. letech minulého století, kdy jej francouzský 

politolog formuloval. Dnes, jak uvádí Novák, bychom měli toto kritériu zmírnit a za 

velkou stranu považovat již tu, která získá 40% mandátů. Dokonce bych řekl, že velká 

strana v našem politickém systému je taková, která obsadí řekněme třetinu všech 

mandátů. A i po této úpravě splňuje náš systém znaky Blondelova dokonalého 

multipartismu. 

 

04.VI.1 Duvergerovy zákony, stranické a volební systémy, 

vztahy mezi nimi 

Již v díle Les partis politiques (shodou okolností vůbec první z jeho mnoha knih, 

1951), francouzský politolog M. Duvergera publikoval několik výroků o vztahu 

volebních a stranických systémů. Šlo o tři formulace, pro které se vžilo označení 

„Duvergerovy zákony“, postupem času upraveno, upřesněno a zredukováno na dvojici 

„Duvergerův zákon“ a „Duvergerovu hypotézu“. Podle „Duvergerova zákona“ 

jednokolový většinový systém podporuje systém dvou stran, bipartismus. Duverger sám 
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hovořil o spojení, které se blíží „sociologickému zákonu“. „Duvergerova hypotéza“ 

nám sděluje, že dvoukolový systém a systém poměrného zastoupení naopak podporují 

multipartismus, tedy systém více politických stran. Z počátku přijímané myšlenky se 

postupem času stávaly stále více terčem kritiky a sám Duverger tvrdil, že než o obecně 

platné zákony se jedná o jakési tendence, které ovlivňují stranické systémy. V tom mu 

nepochybně musíme dát za pravdu. 

Stranický a volební systém jsou spolu úzce spjati a významně se ovlivňují. Jako 

tradiční příklad lze uvést systémy ve Velké Británii. Systém dvou stan (bipartismus) se 

tam dlouhodobě udržuje pouze v závislosti na tamním systému volebním (většinovém). 

Pokud jsem ukázal, že volební systém má značný vliv na systém stran, mohu 

pokračovat, že stranické systémy úzce souvisejí s výslednými typy vlád. V moderních 

parlamentních režimech je vláda vlastně vládou stran či strany. Samozřejmě platí, čím 

větší počet stran najde podporu ve volbách, tím se snižuje pravděpodobnost, že některá 

ze stran se stane absolutním vítězem. A čím více stran překročí klauzuli požadovanou 

pro vstup do Sněmovny (a zvýší tím její reprezentativnost), tím pestřejších koalic, a s 

tím související náročností se sestavením vlády, se můžeme dočkat. 

R. Katz formuloval tři základní podmínky pro parlamentní formu vlády: 108
 

1. Výsledky volební soutěže mezi stranami určují stranické složení vlády. 

2. Politika vlády se vypracovává ve stranách, které tvoří vládu, což znamená, že 

vládní strany jsou kolektivně odpovědné za vládní politiku. 

3. Ministry a především premiéra si vybírají strany, což znamená, že jsou 

individuálně odpovědni voličům prostřednictvím své strany. 

K bodu jedna bych snad jen dodal, že vznik vlády není u nás automatickým důsledkem 

voleb, jak by to mohlo být v bipartismu. V multipartismu utváření vlády závisí, po 

výsledku voleb, nejvíce na povolebním vyjednávání a na to navazující vytváření vládní 

koalice. 

Pro země, jako je mimo jiné i Česká republika, kde máme multipartismus a kde 

poslanci hlasují velmi disciplinovaně, je pro strany tedy nejrozhodnější, nejzásadnější 

utvoření vládní koalice se svou účastí. Vládní koalice má silnou pravděpodobnost 

parlamentní podpory v otázkách, na nichž se dohodne. Strany tvořící vládní koalici 

k sobě nutně nemusí mít blízko ve všech otázkách. A stejně tak určitá vládní strana 
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může mít programově blíže k některé z opozičních stran než ke svému vládnímu 

koaličnímu partnerovi. Například volební program politického hnutí ANO se nemusí 

nutně shodovat ve všech okruzích s programem ČSSD více než s programem ODS nebo 

TOP09. Mezi stranami tvořícími opozici je samozřejmě tento rozpor patrný na první 

pohled. Naše tradiční polistopadová opoziční strana KSČM reprezentuje úplně opačný 

pól politického spektra než další současné opoziční strany TOP09 a ODS. Opozici 

můžeme rozlišovat vnější (opoziční, nevládní strany) a vnitřní (mezi stranami vládní 

koalice). Vládní rozhodnutí vyplývají z kompromisu mezi stranami, které společně 

vládnou, přičemž každá z vládních stran může kritizovat právě tyto kompromisy a 

odpovědnost za jejich nedostatky svádět na své koaliční partnery. Takovéto 

nedostatečné vymezení odpovědnosti kritizoval např. K. R. Popper. 109 

K otázce vzájemného vztahu stran, vlády a opozice, ve Sněmovně M. Novák 

poznamenává, a částečně tak shrnuje situaci i u nás: „Je jasné, že žádný zákonodárný 

sbor není neustále čistě konkurenční: jistá opatření se přijímají téměř jednomyslně, 

v jiných bodech ponechává stranické vedení záměrně svým poslancům svobodu 

hlasovat, jak uznají sami za vhodné. V některých zákonodárných sborech však jsou 

klíčová hlasování obvykle čistě konkurenční: hlasování o utvoření vlády, o důvěře 

vládě, o základních zákonodárných a rozpočtových opatřeních navrhovaných vládou 

atd. Lze tedy podle Dahla považovat za čistě konkurenční ty strany v parlamentu, které 

jsou čistě konkurenční v klíčových hlasováních.“ 110 

Volebním systémům věnuji jednu z následujících kapitol mé práce.
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05. Hospodaření a financování politických stran 

 

05.I  Státní příspěvky 

V minulé části jsem zmínil řadu, pro společnost důležitých a prozatím jinak 

nezastupitelných, funkcí politických stran. Společenské přiznání těchto funkcí bylo 

právně následováno a tím i nepřímo dokonáno také přiznáním částečné finanční 

podpory z veřejných rozpočtů politickým stranám. V České republice, podobně jako ve 

většině států, tak existuje smíšený systém financování stran, který kombinuje státní a 

soukromé příjmy, přičemž podíl veřejných zdrojů na financování politických stran tvoří 

v poslední době 45 – 80 %, jakýsi medián je mírná nadpoloviční většina, mezi 55 a 60 

% (období 2006 - 2011). 111 Státní příspěvky tvoří hlavní zdroj příjmů politických stran 

i podle dikce zákona o politických stranách a hnutích, který příspěvky ze státního 

rozpočtu uvádí na prvních místech výčtu zdrojů příjmů politických stran. Státní 

příspěvky v našem právním řádu dvojího typu, příspěvky na činnost a příspěvky na 

úhradu volebních nákladů. Při obhajování státního financování politických stran jako 

argument téměř vždy zazní na prvním místě právě transparentnost (kterou v této 

kapitole budu často skloňovat) těchto zdrojů, „tato forma financování nevyvolává 

pochybnosti o možném nežádoucím vlivu peněz ze soukromých zdrojů a zhoubném 

propojení politických stran s movitými soukromými donátory a tedy o možném výskytu 

korupce“. 112 Druhou stranou mince je však až astronomická (a pozvolna rostoucí) 

suma, která je každoročně ze státního rozpočtu poskytována politickým subjektům. 113 

 

Příspěvky na činnost 

Jedná se o každoroční finanční příspěvky, jsou upraveny zákonem č. 424/1991 

Sb. (zákon o politických stranách). Příspěvky na činnost můžeme dále rozlišovat na tzv. 

stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Stálý příspěvek se vztahuje k volbám do 

                                                           
111 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21797358&doctype=ART, tab. č. 1. 
112 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 92 
113 Celková výše příspěvků vyplacená politickým stranám; volební roky, 671,3 mil. Kč (1998), 926, 6 
mil. Kč (2002), 1, 006 mld. Kč (2006), 1, 013 mld. Kč (2010), 954,3 mil. Kč (2013); v některých 
nevolebních letech, např. 186, 2 mil. Kč (1999), 473, 6 mil. Kč (2005), 493, 8 mil. Kč (2008), 530,6 mil. 
Kč, vč. 42,5 mil. Kč za volby do EP (2014). Zdroj: Ministerstvo financí ČR, dostupné na: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/financovani-politickych-stran. 
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Poslanecké sněmovny PČR. Na jeho základě se vyplácí každé straně, která ve volbách 

překročila klauzuli 3 % hlasů, 6 000 000 Kč, dále pak 200 000 Kč za každých dalších 

započatých 0,1 % hlasů. Je zde stanoven také maximální výše tohoto příspěvku a to 

10 000 000 Kč, což odpovídá situaci, kdy strana obdržela 5 % a kvalifikovala se do 

Poslanecké sněmovny (§ 20 odst. 6 cit. zákona). V roce 2011 došlo ke snížení stálého 

příspěvku o 5%. Pokud je politická strana také získá některé z vybraných mandátů, 

vzniká jí navíc nárok na, opět každoroční, příspěvek na mandát. Jeho výše je 855 000 

Kč za poslance nebo senátora a 237 500 Kč za mandát člena zastupitelstva kraje a člena 

zastupitelstva hlavního města Prahy (§ 20 odst. 7 cit. zákona). Jak vidíme, na tento typ 

příspěvku mají nárok i strany mimoparlamentní, klidně i regionální, které se 

sněmovních či senátních voleb neúčastnily, ale obsadila některá křesla 

v zastupitelstvech vyšších územně samosprávných celků. 

 

Příspěvky na úhradu volebních nákladů 

Tento typ státních příspěvků je tvořen paušální částkou, která je vyplácena 

stranám, pokud v určitých volbách dosáhnou stanovené klauzule. Tato klauzule je však 

nižší než klauzule volební. Příspěvky na úhradu volebních nákladů se vztahují na volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu. Při sněmovních 

volbách vzniká podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb. kandidující straně nárok na příspěvek 

ze státního rozpočtu, jestliže ve volbách obdrží alespoň 1,5 % hlasů, příspěvek potom 

tvoří 100 Kč za každý obdržený hlas. V evropských volbách je nižší jak hranice, jedno 

procento, tak i příspěvek za každý hlas, který je roven 30 Kč. Příspěvky na úhradu 

volebních nákladů jsou tedy jednorázové, politickým stranám na ně může vzniknout 

nárok pouze ve volebním roce. V ostatních volbách (komunální, krajské a senátní) se 

tyto příspěvky nevyplácejí. 

 

Vývoj příspěvků na úhradu volebních nákladů 

Vývoj státních příspěvků za obdržené hlasy byl na přelomu tisíciletí poměrně 

divoký a významně do něj zasahoval Ústavní soud svými judikáty. Volební zákon pro 

Parlament České republiky (č. 247/1995 Sb.) přiznával všem stranám, které ve volbách 

překročily hranici 3 % hlasů, úhradu volebních nákladů ve výši 90 Kč za každý hlas. 

Výše této klauzule byla nálezem Ústavního soudu č. 243/1999 Sb. shledána jako 
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neústavní. 114 Mimo jiné i proto, že, ač ne kvalifikovanou většinou, ve stejném roce bylo 

Ústavním soudem vysloveno negativní stanovisko k volební kauci, která činila 

celorepublikově 1 600 000 Kč, vratných až v případě volebního úspěchu a vstupu do 

sněmovny. Zároveň zde v tomto nálezu Ústavní soud uvádí, že je věcí úvahy, zda by 

nějaká hranice, „řekněme kolem 1 % “, měla být nastavena. Novelou volebního zákona 

byla stanovena hranice nová tentokrát ve výši 2 % hlasů a zároveň byl snížen příspěvek 

na třetinu, 30 Kč za každý hlas. I tentokrát zasáhl Ústavní soud, nález ÚS č. 64/2001 

Sb., kde mimo jiné uvedl, že jeho předchozí nález v této problematice zákonodárce 

zjevně nebyl respektován. Proto byl přijat zákon č. 37/2002 Sb., který nastavil pravidla 

platná dodnes. Tedy hranice stanovená ve výši 1,5 % a 100 Kč za každý hlas. 

 

05.II  Současná situace, zákon č. 424/1991 Sb. 

V současné době je situace upravena zákonem č. 424/1991 Sb., o politických 

stranách a hnutích, který kromě jiného upravuje i financování, resp. hospodaření 

politických stran obecně (§ 17 – 20b). Pouze tři významnější novely tohoto zákona se 

týkaly otázky hospodaření politických stran. To na téměř čtvrtstoletí existence tohoto 

právního předpisu, významnost spravované otázky a nevyhovující stávající právní 

úpravy není mnoho. 

Když vezmeme ustanovení tohoto zákona popořadě, v § 17 odst. 4 zákon 

taxativně vyjmenovává příjmy finančních zdrojů. Na prvních místech jsou uváděny 

příspěvky ze státního rozpočtu („příspěvek na činnost“), následovány členskými 

příspěvky. Dary, tvořící také jeden ze zdrojů financování (písm. d)), jsou následně 

ještě upraveny podrobněji. Je uzákoněna povinnost písemné darovací smlouvy, dokonce 

ve specifické formě darovací poukázky, jestliže peněžitý dar od jednoho dárce 

v kalendářním roce přesáhne 50 000 Kč, a je taxativně vyčten okruh zakázaných dárců. 

                                                           
114Ústavní soud ve svém nálezu mj. tvrdí, že vázání státního příspěvku na tří procentní klauzuli znamená 
zásah do svobodné soutěže politických sil, neboť se tak vytvářejí nerovné podmínky pro působení 
politických stran. Tato nerovnost podmínek byla ještě prohloubena povinností kandidujících politických 
stran skládat kauci ve výši 1 600 000 Kč. Stát tak ekonomicky diskriminuje vznikající politické strany, 
které jsou znevýhodněny proti stranám etablovaným, což je v přímém rozporu s čl. 5 Ústavy České 
republiky, podle něhož je politický systém založen na volné soutěži politických stran. O tomto nálezu píši 
také v souvislosti s celkovou úpravou volebního systému v pasáži Návrh prezidenta M. Zemana 
v kapitole VOLEBNÍ SYSTÉM V ČR. 



60 

 

Také je v zákoně ukotvena povinnost politických stran vyhotovovat a předkládat 

výroční finanční zprávy (§ 18). Informace takto poskytované politickými stranami 

bývají často ale velmi strohé, jak na to upozorňuje aktivita Rekonstrukce státu. Co je 

však zřejmě nejabsurdnější, je (ne)dostupnost této veřejné zprávy. V zákoně není 

uzákoněna povinnost je zveřejňovat, uvádí se zde pouze, že tyto zprávy jsou veřejné. 

Fakticky to znamená, že její jediná kopie je k dispozici v tištěné podobě umístěné v 

knihovně Poslanecké sněmovny. Že v dnešní době není povinnost elektronického 

náhledu je zarážející. Spravedlivé je však taky dodat, že zdaleka není výjimkou, že 

politické strany výroční zprávy, i se všemi jejich nedostatky a v celé jejich stručnosti, na 

svých webových stránkách zveřejňují. 

Ke kontrole se finanční zprávy předkládají Poslanecké sněmovny. Přesnější by 

ale bylo říci ke kontrole jejich úplnosti a včasnosti (tedy kontrola pouze formální, nikoli 

obsahová, stejně tak se neřeší např. matematické nesrovnalosti v odevzdaných 

zprávách), tu provádí Kontrolní výbor (členové výboru jsou jmenováni politickými 

kluby stran zastoupených v parlamentu). Závěry své kontrolní činnosti předkládá 

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovně ve formě návrhu usnesení. 

V případně nesplnění povinností (mějme stále na paměti, že se bavíme o 

chybách pouze formálních) nastupují sankce, zákon o politických stranách a hnutích 

uvádí tři různé sankce: pokuta, dočasné pozastavení výplaty státních příspěvků, 

pozastavení činnosti (které může nakonec ústit až ve zrušení politické strany nebo 

hnutí). Kontrolní výbor sám však nemá vynucovací, sankční pravomoc, je-li zjištěno 

nějaké pochybení, uložení sankce je na bedrech jiného orgánu (podnět však pochází od 

KV). V případě přijetí daru v rozporu s citovaným zákonem uloží politické straně 

finanční úřad pokutu ve výši dvojnásobku hodnoty daru. Pokud politická strana 

nepředloží výroční finanční zprávu nebo je tato zpráva neúplná, Ministerstvo financí 

pozastaví vyplácení státních příspěvků (stálé příspěvky a příspěvky na mandát, nikoli 

příspěvky na úhradu volebních nákladů). Ty jsou však v případě nápravy vypláceny i 

zpětně. Strany tedy nejsou nuceny být pečlivé, dokonce mohou zkoušet, „jestli by to 

náhodou neprošlo“, v případě, že ne a byla by udělena sankce, strany napraví své chyby 

a státní příspěvek je nemine. Pozastavení činnosti či zrušení politické strany je na 

druhou stranu nejtvrdší představitelný případ trestu. Udělení této sankce je 

v kompetenci pouze Nejvyššího správního soudu, ten jedná na návrh vlády, resp. 
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prezidenta ČR. V Hodnotící zprávě, 115 kterou v této kapitole často využívám, uvádí 

GET 116 počty stran, kterým byla pozastavena/zrušena činnost právě z důvodu 

nepředložení úplných výročních zpráv. 117 V následujícím bodě GET také konstatuje, že 

se nedozvěděl o žádných trestech v podobě pokut či pozastavení vyplácení státních 

příspěvků. Jediným reálně využívaným trestem v naší zemi tak je rovnou nejtvrdší 

možná forma sankce v podobě pozastavení činnosti či rovnou zrušení politické strany. 

 

05.III  Kámen úrazu? 

Kamenem úrazu je reálné fungování politických stran, zejména jejich často 

pochybné nakládání s finančními zdroji. To je to, co skutečně vzbuzuje nedůvěru 

veřejnosti. Obecně můžeme říci, že netransparentní financování politických stran v ČR 

a zneužívání systému k pochybným finančním machinacím patří k nejrizikovějším 

oblastem systémové korupce. Původ financí není vždy snadné vypátrat a existují 

důvodné obavy, že nemalá část finančních prostředků může mít původ v „tunelování“ 

státních zakázek a evropských dotací, či přímo „kupování si“ politických rozhodnutí. 

Další rizika mohou představovat možná černá konta. Stávající situace tak zatím nahrává 

privatizaci politiky, neprůhledný systém se navíc nemění a působí to, jako by byl 

politiky účelně udržován. 

Zakořeňuje se představa, že jediným vyšším cílem existence politických stran je 

čisté prospěchářství pro elity uvnitř strany a na jejím hierarchickém vrcholu. Zdá se, že 

strana je prostředkem pro zbohatnutí, podpoření svých vlastních aktivit, především 

podnikatelských a také prostředek realizace čistě touhy po moci, nikoli touhy pomoci 

(společnosti – tedy následování nějakého ideálu obecného blaha). Jak píše P. Frič, 

málokdo však vstupuje do politiky s takto pokřiveným vnímáním světa. 

Aby demokratické zřízení skutečně mohlo fungovat, musí odpovídajícím 

způsobem fungovat i politické strany, které přes všechny svá negativa zůstávají 

základním stavebním kamenem zastupitelské demokracie. Aby politické strany mohly 

                                                           
115 Hodnotící zpráva = Hodnotící zpráva České republiky „Transparentnost financování politických 
stran“ (Téma II) (2011), dostupné na: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282010%2910_CzechRep_
Two_CZ.pdf 
116 GET = hodnotící tým GRECO pro Téma II, který tuto Hodnotící zprávu zpracoval 
GRECO = Group of States against Corruption, Skupina států proti korupci, ČR přistoupila v roce 2002 
117 Hodnotící zpráva (2011), str. 13, bod 47. 
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plnit svoji funkci, musí být důvěryhodné. Důvěra české veřejnosti v politické strany 

ale dlouhodobě klesá. S odkazem na Globální zprávy o konkurenceschopnosti je Česká 

republika až na 139. místě na světě (ze 144 zkoumaných zemí), co se týká důvěry 

veřejnosti v politiky. Oč menší je důvěra veřejnosti v politické strany, o to větší je 

přesvědčení veřejnosti o jejich zkorumpovanosti (např. téměř pětina dotázaných 

považuje korupci v ČR za největší překážku v podnikání). 118 Podle výzkumu 

Transparency International Globální barometr korupce považovalo v roce 2008 

politické strany za poněkud či extrémně zkorumpované 49,8 % respondentů, v roce 

2013 je to již 73 % respondentů. Přesvědčení veřejnosti o zkorumpovanosti politických 

stran se tak za poslední 5 let zvedlo o plných 50 %. 119 Do tohoto období spadá mj. 

známá kauza „milion za zákon“, 120 nebo fiktivní dárci ODS. Zajímavé také je, jak 

všechny politické strany v tomto období přijaly za svá všemožná hesla o boji s korupcí. 

Jak se v politice mohou lišit slova od činů, vidíme sami. Souhlasím s M. Kokešem, že 

„v důsledku této hypertrofie (prevence/boje proti korupci) došlo i k jeho vyprázdnění a 

značnému pokřivení pojmu korupce“. 121 Ve své práci dále také uvádí pojem 

mystifikační potenciál boje s korupcí, 122 který je podle něj nejvíce patrný v „neustálém 

zdůrazňování falešné skutečnosti, že výskyt skandálů spojených s financováním 

politických stran či volebních kampaní kandidátů představuje pouze ojedinělé selhání, 

deviantní chování některých aktérů, ačkoli jde o problém celého systému“. 123 

J. S. Nye definuje korupci jako deviantní jednání, spočívající ve „zneužití 

postavení ve veřejné funkci pro dosažení soukromého zájmu, finančního, statusového 

nebo jiného zisku, služeb či protislužeb“. 124 A netransparentnost financování je prvním 

předpokladem pro korupci politických stran, jak o tom píše např. právě Kokeš ve své 

rigorosní práci. Netransparentnost vytváří základ pro potenciální korupční činy, řadí ji 

                                                           
118 The Global Competitiveness Report 2012-13, str. 150, 151 (1.04), dostupné na: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 
119 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21797358&doctype=ART. 
120 http://zpravy.idnes.cz/kscm-a-top-09-vezmou-milion-za-zmenu-zakona-odhalil-test-mf-dnes-pbd-
/domaci.aspx?c=A090925_204607_domaci_taj 
121 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 
134 
122 Tamtéž 
123 Tamtéž, str. 136 
124 Cit. podle M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR 
(2013), str. 106 
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do čtvrté ze skupin „korupčních či potenciálně korupčních praktik“. 125 První skupinu 

tvoří korupční či jiné nelegální jednání držitelů veřejných funkcí, tedy „„klasické“ 

případy korupce, které jsou postihovány trestněprávními normami“. 126 Ve druhé 

skupině se jedná o korupci politické strany, tedy již třístranný vztah, kde vedle subjektů 

z předchozí skupiny (ten, kdo korumpuje a ten, kdo je korumpován) vystupuje i 

politická strana, které přímo plyne výhoda z korupčního jednání, z onoho finančního 

příspěvku. Další skupinu tvoří tzv. „nekalosoutěžní“ jednání politických stran či 

kandidátů, do které Kokeš řadí především praktiky užívané v rámci politického či 

volebního boje, jako typické příklady uvádí kupčení s hlasy, účelové sestěhování voličů, 

volební podvody, lživá a nepoctivá volební kampaň. A již zmíněnou čtvrtou skupinu 

Kokeš popisuje jako obcházení či porušování platných zákonů regulujících financování 

politických stran. Předchozí skupiny podle něho zahrnovaly případy „dokonaných“ 

korupčních praktik, zde máme nežádoucí praktiky, které můžeme vnímat jako předzvěst 

hrozby korupce. Sem spadá např. právě přijímání finančních prostředků od anonymních 

nebo smýšlených dárců, existenci tajných (černých) stranických kont, uvádění 

nepravdivých údajů ve výročních finančních zprávách, či obcházení daňových zákonů. 

Pro zajímavost uvedu ještě jeden zahraniční zdroj, zprávu nezávislé neziskové 

organizace Global Integrity. Ta provedla v roce 2010 analýzu situace v ČR (společně 

se třemi desítkami dalších států) a hodnotila státy ve 23 různých kategoriích. Pro 

Českou republiku dopadla nejžalostněji kategorie „Political Financing Transparency“, 

ve které získala 16 bodů ze 100, což je na úrovni zemí jako Kamerun, Filipíny nebo 

Tanzanie! Samozřejmě se jednalo o suverénně nejhorší výsledek evropského státu, 

dalšími v pořadí bylo Turecko (25 bodů) a Albánie s Itálií (necelých 30 bodů). 127 

Na tuzemské scéně patří k největším kritikům současně nastaveného financování 

politických stran a jejich hospodaření organizace Frank Bold a Transparency 

International a iniciativa Rekonstrukce státu. Já se ve své části budu také opírat o již 

zmiňovanou Hodnotící zprávu (2011) 128 společně s prací autorů M. Klimešová, R. 

                                                           
125 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 
123 a násl. 
126 Tamtéž, str. 124 
127 Global Integrity Report: 2010 Integrity Indicators Data, dostupné na: 
www.globalintegrity.org/downloads/ 
128 Dostupné např. na: http://www.korupce.cz/assets/zahranicni-spoluprace/greco/Treti-hodnotici-kolo---
Transparentnost-financovani-politickych-stran.pdf 
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Bureš, P. Bouda Financování politických stran v České republice a potřebné změny 

regulace (2012) 129. A právě Klimešová v článku Transparentní financování politických 

stran – jaké změny jsou potřeba? píše, že současná „situace vede k poškozování 

demokracie a ztrátě důvěry občanů v zastupitelskou demokracii a politiku jako 

takovou,“ a proto „razantní zlepšení důvěryhodnosti politických stran, a to i cestou 

výrazného zvýšení transparentnosti jejich financování, je nezbytné pro udržení a 

posilování demokratického charakteru země“. 130 

Hodnotící zpráva GET je z roku 2011, a ač poměrně jasně definované problémy 

a načrtnutá i různá řešení, zatím její závěry náš právní řád nijak nereflektoval. 

Hodnocení z února 2013, jak Česká republika naplňuje doporučení stanovené GET, 

označuje reakci České republiky na doporučení za „globálně neuspokojivou”. 

Ministerstvo vnitra sice v uplynulém volebním období (březen 2012) připravilo 

(„nečekaně kvalitní“ 131) návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran, 

zákon obsahoval některé z požadavků komise GRECO na regulaci a zajištění větší 

transparentnosti financování politických stran a především počítal se zřízení nezávislého 

kontrolního správního úřadu se sankčními pravomocemi. Z důvodu absence politické 

vůle (zejména tehdy vládní ODS a opozičních ČSSD a KSČM) nebyl návrh zákona 

schválen. Naopak na základě politických požadavků byla připravena nová verze zákona. 

Z té však vymizel speciální dohledový úřad a také aktivní legitimace občanů při 

podezření na porušení zákona (která měla nahradit politicky „nežádoucí“ nezávislý 

kontrolní úřad). Zůstaly některé instituty, jako například transparentní účet, či 

podrobnější regulace výročních finančních zpráv. Ani toto torzo se ovšem v souvislosti 

s pádem vlády a předčasným rozpuštěním dolní sněmovny nepodařilo prosadit. Myslím, 

že jsem situaci vykreslil dostatečně a ta se musí jevit jako zcela nevyhovující. 

                                                           
129 Transparency International, Česká republika, M. Klimešová, R. Bureš, P. Bouda, Financování 
politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), dostupné např. na: 
http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/analyza-financovani-politickych-stran---eps-tic-a-sou.pdf 
130 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21797358&doctype=ART#14 
131 Rekonstrukce státu, 01. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní, příběh zákona, 
slide 4 
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05.IV  Změna legislativy 

Stávající legislativa obsahuje mezery, které umožňují systém masivně zneužívat. 

Navíc v České republice nefunguje účinná kontrola, která by nesrovnalosti mohla 

odhalit, odstranit a případně i sankcionovat. Jednoduše řečeno, základním problémem 

je netransparentní hospodaření politických subjektů na jedné stran a nedostatečná 

kontrola na straně druhé. 

Zde jsou hlavní okruhy, jejichž revize, by měla vést ke zlepšení současné situace; 

1. regulace přijímání darů, 

2. transparentnost financování, 

3. regulace volebních kampaní, 

4. kontrola, sankce. 

 

05.IV.1 Regulace přijímání darů 

Podíl darů, jednoho ze zdrojů financování, na celkových příjmech se liší strana od 

strany, od 2 % u KSČM až do 44 % u TOP09 (za období 2006 – 2012). 132 Přestože 

zákon o politických stranách a hnutích považuje dary i členské příspěvky za jedny 

z hlavních příjmů politických stran, není v něm ani jeden pojem definován. Taková 

situace skýtá nebezpečí především proto, že není vyloučena možnost koupit si (čelní) 

místo na kandidátce, což i to je způsob korupce. V určitých souvislostech se dokonce 

používá termín „stranická daň“, kdy členové strany z odměn za vykonávání placených 

funkcí v různých dozorčích radách odvádějí část finančních prostředků zpět do strany, 

která jim do těchto pozic pomohla. 133 Při přijetí reálně existující situace, tedy kdy 

jednotlivci svým stranám skutečně platí, poskytují finanční plnění výměnou za určité 

prospěchy jim z toho plynoucí (místa v dozorčích radách, místa na kandidátce atd.), je 

žádoucí tuto situaci reflektovat i do právního řádu a kromě definice daru a členského 

příspěvku zlegalizovat „stranickou daň“. 

 Současná právní úprava stanovuje povinnost evidovat člena, jehož členský 

příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč. Na druhou stranu, ve výroční finanční zprávě 

                                                           
132 Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR, str. 1 (2.1), dostupné např. na: 
http://www.transparency.cz/doc/aktuality/2012-09-
18_Pozicni_dokument_nevladnich_organizaci_k_hospodareni_stran.pdf 
133 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), str. 39, pod čarou 
58 
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musí být vykázány všechny dary, bez ohledu na jejich výši. V zákoně není tato 

povinnost výslovně uvedena, vyplývá však ze zákazu anonymních dárců. Takto 

nastavená pravidla vedou k situaci, kdy ve výročních zprávách můžeme zjistit i 

„stokorunové“ dárce, fyzické osoby s uvedenými jmény, daty narození i adresami, 

avšak osoba, která straně zaplatila členský příspěvek ve výši bez koruny 50 000, nikde 

veřejně dohledatelná nebude. 

Proto se obecně dá považovat za vhodné oba instituty definovat a tím mezi 

darem a členským příspěvkem rozlišit (institut „stranické daně“ náš stávající právní řád 

vůbec nezná). Stejně tak můžeme uvažovat o určitých limitech, od jejichž výše budeme 

požadovat bezhotovostní plnění. V současné době zákon č. 424/1991 Sb. tuto otázku 

nijak neřeší. Jediný právní předpis, který se tohoto týká, je zákon č. 254/2004 Sb., o 

omezení plateb v hotovosti. Na příjmy a výdaje politických stran se tak vztahuje pouze 

obecně platný limit ve výši 270 000 Kč (§ 4 cit. zákona). Takto nastavený strop je však 

na první pohled zbytečně vysoký a nemá šanci příliš regulovat netransparentní 

financování politických stran. V již vypracovaných analýzách se uvažuje o zavedení 

povinnosti převádět finanční transakce nad 10 000 Kč, 134 resp. 20 000 Kč 135 pouze 

bezhotovostně, osobně bych se přikláněl spíše k nižší z obou hranic. Takováto praxe je 

v evropských státech běžná, liší se částkou stanovující povinnost bezhotovostního 

převodu. Třeba Portugalsko tuto podmínku vztáhlo na finanční prostředky jakékoliv 

výše (s drobnými výjimkami) a stejná pravidla platí i pro výdaje. Kontrolu zde provádí 

speciální úřad působící v rámci Ústavního soudu. V Polsku, kde má kontrolu na starost 

volební komise, musí být pouze bezhotovostně poskytovány všechny peněžité dary na 

volební kampaň. Což přirozeně také předpokládá existenci samostatného 

transparentního účtu pro volební kampaň. 136 

V této otázce bychom také neměli zapomínat na nepeněžní dary a bezúplatná 

plnění. Ve svém principu se také jedná o dary, a proto je třeba je vykazovat i ve stejné 

podrobnosti jako peněžní dary. Právě takovéto výtky směřují ke stávající právní úpravě 

GRECO, „údaje týkající se nepeněžních darů nejsou dostatečně podrobné, zejména 

s ohledem na zboží a služby poskytované za cenu nižší než obvyklou". 137 Jedny 

                                                           
134 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012) 
135 Rekonstrukce státu, 01. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní 
136 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), str. 42, 43 
137 Tamtéž, str. 28 
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z nejviditelnějších případů jsou výdaje stran spojené s volební kampaní, na reklamu a na 

marketing (do očí bijící může být např. téměř 90% sleva, kterou před volbami v r. 2010 

získala ČSSD u agentury Médea 138), stejně jako bezúročné půjčky, či odpuštění dluhu. 

Náš právní řád tak nutně potřebuje přesná pravidla pro oceňování a vykazování 

nepeněžních darů a bezúplatných plnění. Ideálně pak v kombinaci se zavedením 

samostatného kontrolního úřadu, a který by obstarával i tuto činnost. 

V současné době mohou politické strany přijímat dary i od právnických osob 

včetně firem, jejichž majitelé se mnohdy nedají dopátrat, nebo tzv. stranických firem, 

firmy vlastněné, či spoluvlastněné politickými stranami (politické strany smí v určitých 

činnostech podnikat, založí-li samostatnou obchodní společnost). Jednou z cest, a 

dokonce tou nejefektivnějších, avšak ne asi nejspravedlivější, by byl zákaz přijímání 

darů a bezúplatných plnění od právnických osob. Při této konstrukci vycházíme z toho, 

že právnické osoby nemají volební právo, nerozhodují tedy o zastupitelích, a proto 

neexistuje objektivní důvod, proč by měly mít možnost poskytovat stranám dary. Tato 

možnost by měla náležet pouze občanům, tedy fyzickým osobám s vlastním politickým 

postojem a volebním právem. Jak jsem již naznačil, takovýto kompletní zákaz (jak je 

navrhován například v Doporučení ke změnám regulace financování politických stran 

v ČR, 2.1.1) mi přijde zbytečný. Úplný zákaz přijímat dary či jiná bezúplatné plnění od 

právnických osob je v Evropě zakázáno v 10 státech, mimo jiné v Portugalsku, Polsku 

nebo ve Francii, kde tento zákaz platí již téměř dvě desetiletí (1995). 139 Objektivně 

však musíme říci, že dary získané od právnických osob nepředstavují v naší zemi 

nikterak závratný podíl na celkových příjmech politických stran. 

Pokud bychom se z kontinentální Evropy přesunuli do hájenství 

angloamerického práva, v USA nalezneme zcela opačný směr, než jakým se ubírá vývoj 

v Evropě. 140 V USA je tato otázka řešena nepřekvapivě soudní judikaturou. Nejvyšší 

soud při posuzování této otázky, zda nějak limitovat finanční podporu politických stran, 

vychází z předpokladu, že se do vzájemného střetu dostávají dva významné veřejné 

zájmy. Na jedné straně jde o ochranu svobody projevu, v tomto případě projevu 

politického v rámci volební kampaně, garantovaná Prvním dodatkem Ústavy USA. Na 

                                                           
138 Tamtéž, str. 32 
139 Tamtéž, str. 23, tab. 2 
140 Čerpáno především z práce M. Kokeše Neřešené otázky reformy právní regulace financování 
politických stran v ČR (2013), str. 142 a násl. 
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druhé straně máme veřejný zájem na zajištění férovosti volebního procesu a ochranu 

před případnou hrozbou korupce. Základní kamene, ač velmi vrtkavým, pro judikaturu 

se stalo rozhodnutí NS USA ve věci Buckley v. Valeo (1976). Soud rozhodl, že je 

přípustné zákonem limitovat výši finančních příspěvků. Druhá otázka, kterou 

posuzoval, bylo zakotvení finančních limitů i na výdaje kandidujících subjektů. 141 To 

však NS USA shledal v rozporu s První dodatkem, neboť v tom spatřoval nepřípustné 

omezení svobody (politického) projevu. Na tento rozsudek přímo i nepřímo navazovalo 

několik dalších případů, které zmiňuje Kokeš, názor Nejvyššího soudu, byl přirozeně 

proměnlivý a to podle jeho aktuálního obsazení, avšak odpověď na otázku 

(ne)přípustnosti zavedení limitů na výdaje zůstala zachována. 

V naší zemi v současné době tedy také nejsou stanoveny žádné limity týkající se 

částky, velikosti a frekvence darů nebo členských příspěvků. Ve většině evropských 

zemí jsou takovéto limity nastavené, většinou jde o určitou fixní částku na rok, může 

však být vztáhnuta i k minimální/průměrné mzdě, nebo regulována i její měsíční výše. 
142 Otázka nastavení (jakýchkoliv) limitů je nesnadná na zodpovězení. Kdybychom 

pouze omezili přísun finančních zdrojů ze soukromých prostředků, došlo by k ještě 

většímu propojení a provázání politických stran se státem, což se může jevit jako 

nežádoucí. Obráceně, kdybychom tomu chtěli předejít, a nastavili bychom určité limity 

pro příjmy ze státního rozpočtu (o tom, o jak obrovskou částku se jedná, jsem již psal) a 

zároveň ponechali bez limitace výdaje (např. na volební kampaň), otvírá se tu přirozeně 

větší prostor pro snahu zajistit si potřebné finance ze soukromých zdrojů. A to pak zase 

více hrozí možnost korupce, jak píši v následujícím odstavci. Proto považuji za nejlepší 

možné řešení oba zdroje příjmů provázat, nastavit určité příjmové limity a stejně tak na 

druhé straně omezit i výdaje politických stran. Zvlášť v dnešní době, kdy v české 

politice je šetřit snad ještě používanější slovo než korupce. 

Proč je důležité, aby došlo k právní regulaci v této otázce? Jde o to, že již 

v samotné podstatě soukromého dárcovství je skryta i hrozba výskytu korupce. M. 

Kokeš označuje poskytnutím většího daru politické straně spíše jako „pobídku“ či 

„investici“. Ve své práci také odkazuje na V. Pareta, který vymezil tři základní 

motivace soukromého dárcovství politické straně. A korupční záměr může být jedna 

                                                           
141 Zakotveno v zákoně z roku 1971 nazývaném the Federal Election Capaign Act. 
142 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), str. 37, tab. 6 
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z nich. Vedle toho však může jít také o skutečné ideologické spřízněnosti a tím i 

opravdovou snahu politický subjekt podpořit (bez reciproční motivace), nebo může jít o 

ne již tak čistý záměr dárce zajistit si určité sociální postavení, kam mj. spadá i 

„kupování si“ místa na kandidátce či postup v hierarchické struktuře organizace 

potažmo celé stranické hierarchie. A jak dále Kokeš pokračuje, „první, altruistický 

motiv dárcovství politickým stranám považován za ojedinělý a téměř vymizelý, a na 

soukromé dary politickým stranám (kandidátům) se nadále začalo nazírat především a 

pouze prizmatem zbylých dvou motivů, které však logicky a priori vzbuzují podezření 

z korupčního jednání“… 143 

 

05.IV.2 Transparentnost financování 

 Transparentní účty slouží především ke zviditelnění všech finančních toků a také 

umožňují dohled veřejnosti nad těmito finančními operacemi. Naopak, 

netransparentnost financování umožňuje černé financování politických stran a 

(zejména) jejich volebních kampaních. Situaci by nepochybně prospěla povinnost zřídit 

transparentní účet pro veškeré příjmy a výdaje strany, a to včetně všech jejich buněk. 

Zdaleka nestačí mít transparentní pouze jeden centrální účet, na který přicházejí 

finanční prostředky z účtů stranických buněk, které touto transparentností nedisponují. 

Dále by politické strany měly mít povinnost zřídit si samostatný transparentní účet pro 

příjmy a výdaje spojené s volební kampaní. 

Jak jsem již psal, v současné době jsou výroční finanční zprávy politických 

stran těžko dostupné, k dispozici je vždy jen jedna tištěná kopie v knihovně Poslanecké 

sněmovny, není zde žádný požadavek na jejich zveřejňování na webových stránkách 

stran a možnost online náhledu. Zároveň by zákon měl pamatovat na formu 

zveřejňovaného dokumentu, která by měla být u všech stran jednotná, což by usnadnilo 

orientaci a přehlednost ve zprávách. Rozhodně by měly být podrobně vykázány všechny 

nepeněžité dary a bezúplatná plnění, jak jsem o tom psal v předchozí části. Podrobné 

členění se musí týkat také výdajů politických stran, ne jako v současnosti, kdy jsou 

vykazovány pouze agregované údaje. 144 

                                                           
143 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 
130 
144 Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR, str. 4 (2.4.2) 
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Transparentní účty dnes politickým stranám nabízí tři banky: Fio a 

Raiffeisenbank a Česká spořitelna a v současné době mají v ČR transparentní účty tři 

strany, Piráti (2,66 %), Zelení (3,19 %) a Svobodní (2,46 %). 145 Procenta v závorce 

značí zisk strany v posledních sněmovních volbách, nejedná se tedy o žádnou stranu 

zastoupenou v dolní komoře, na druhou stranu nejde ani o žádné marginální uskupení. 

Pokud se porozhlédneme, jaká je situace v Evropě, tak není výjimkou povinnost mít 

samostatná transparentní účet pro příjmy a výdaje související s volební kampaní, a např. 

ve Španělsku jsou strany dokonce povinny mít hned několik takových transparentních 

účtů, jeden pro příjem členských příspěvků, jiný pro příjem darů a další právě 

v souvislosti s financováním volební kampaně. 146 

Obdobně jako na stranické kandidáty by se mělo pohlížet na kandidáty, kteří ve 

volbách vedou současně samostatné kampaně. Reálně neexistuje objektivní důvod, 

proč by v takovém případě měla být nastavena mírnější pravidla pro vykazování 

financování, jako tomu je dnes. 

 

05.IV.3 Volební kampaň a její regulace 

Výdaje na kampaň v účetnictví jsou vedeny souhrnně (jako „Výdaje na volby“) 

bez jakékoliv specifikace, není zde právní požadavek na jejich oddělené vykazování, a 

ani zde nejsou žádná omezení týkající se výdajů. Vykazované výdaje na volební 

kampaň se navíc zdají být podstatně nižší, než by mělo reálně odpovídat masivnosti 

reklamních kampaní. Jsou to právě volební kampaně, do čeho strany investují 

převážnou část svých finančních zdrojů (letos by měl být první nevolební rok po 

dlouhých deseti letech 147). Strany si totiž uvědomují životní důležitost voleb 

(mimochodem, dochází tak k naplnění Schumpeterovy definice demokracie), proto se 

také nebojí investovat až astronomické částky do volebních kampaní (a v určité volební 

hierarchii stojí nejvýše volby sněmovní). Takto se chovají vlastně všechny relevantní 

politické strany, pokud tedy chce jedna ze stran zase o něco víc vykouknout, musí 

                                                           
145 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Transparentní_účet 
146 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), str. 65 
147 V současné době občané volí své zástupce v komunálních a krajských volbách, oboje jsou jednou za 4 
roky, ve volbách do Parlamentu ČR, poslanci jsou voleni každé 4 roky, senátoři jsou voleni na 6 let, 
avšak ze známých důvodů máme senátní volby co dva roky. Dále lidé vybírají své reprezentanty ve 
volbách do Evropského parlamentu, které jsou každých 5 let, a nově od roku 2013 občané také volí 
v přímé volbě prezidenta republiky. Jeho funkční období je také pětileté. 



71 

 

utratit o dost víc než konkurence. Je to taková spirála. A navíc ještě vzhledem ke klesání 

zisků hlasů ve volbách, stávají se voličské hlasy dražší a dražší. Strany si na své 

nákladné volební kampaně musejí brát půjčky (nebo v horším případě kalkulovat i 

s nelegálními zdroji prostředků), jejichž splácení chtějí hradit z peněz získaných po, 

ideálně úspěšných, volbách. Avšak objem peněz vyplácených ze státního rozpočtu (což 

jsou příjmy stran přímo úměrné výsledkům voleb) se nezvětšuje úměrně s rostoucími 

výdaji na volební kampaně, naopak v roce 2011 se nepatrně snížil. A pokud se tak, jak 

jsem nastínil, chová většina stran, zdaleka ne každá může „vyhrát“ ve volbách natolik, 

aby jednak byla schopná bez problémů plnit své závazky a druhak dále financovat své 

běžné fungování. V případě neúspěchu pro ně může nastat skutečná katastrofa a i 

v případě relativního úspěchu musejí politické strany často shánět finanční prostředky, 

kde se dá, a jsou tedy i náchylnější k různým ne-úplně-poctivým řešením. 

V první řadě by měl zákon jasně definovat, co se termínem „volební kampaň“ 

myslí. 148 Řekněme, že by to mohla být veškerá aktivita politických stran, časově 

vymezená v období před konáním voleb, např. 30 dní před volbami. Omezení a tedy i 

právní vymezení by mělo postihnout všechny relevantní formy propagace politické 

strany (billboardy, letáky, inzerce tištěná, televizní, rozhlasová, online atd.). Všechny 

tyto reklamy by také měly být viditelně označeny minimálně logem či názvem strany, 

která propagaci objednala a hradí ji. Obdobně i ostatní subjekty, které takovouto inzerci 

zadaly, by měly povinnost strpěn označení této inzerce svým jménem. Zavedení 

finančních limitů pro volební kampaň je nutné pečlivě zvážit a pro každé jednotlivé 

volby adekvátně upravit. V současné době žádné limit ani omezení výdajů stanoveny 

nejsou. 

V úvahu také přichází častější vykazování a zveřejňování darů, a to právě 

v období před volbami. V případě nesrovnalostí a pochybností by strany byly vystaveny 

tlaku brzkého „zúčtování“ ve volbách. Očividným rizikem však je zde prostor pro určité 

zneužívání této regulace, přesto si myslím, že za zvážení stojí. 

                                                           
148 Definice volební kampaně v analýze Financování politických stran v ČR a potřebné změny regulace 
(2012), str. 54, zní takto: „Volební kampaní se rozumí propagace strany a hnutí a jednotlivých kandidátů 
na kandidátní listině strany a hnutí a informování o jejich aktivitách nebo sdělení v neprospěch jiné 
strany a hnutí nebo jednotlivých kandidátů v souvislosti s jednotlivými druhy voleb.“ 
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05.IV.4 Kontrola, Sankce 

V závěrech Hodnotící zprávy ČR (Téma II) (2011) „GET“ píše, že „největší 

nedostatek zákona č. 424/1991 Sb. spočívá v nedostatku důkladné a proaktivní 

kontroly. Současný systém – ve kterém Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny ověřuje, 

zda výroční finanční zprávy obsahují zákonné požadavky – zaostává za požadavky čl. 14 

Doporučení Rec (2003)4“. 149 

Jak to tedy v současné době funguje u nás? Na základě zákona č. 424/1991 Sb. 

se jedná o povinnost politických stran nechat si auditorem ze seznamu vypracovat 

výroční finanční zprávu. Strany si tak samy vybírají své auditory z veřejného seznamu 

vedeného Komorou auditorů, kteří zkontrolují formální stránku finanční zprávy, kterou 

jim strana předložila. Auditoři tak kontrolují své chlebodárce. Pokud by přece jen 

nějaké pochybení našli, postoupili by to Kontrolnímu výboru do Poslanecké sněmovny, 

který na rozdíl od auditorů disponuje i sankční pravomocí. Ve výboru by však o 

přípravě návrhu usnesení pro Sněmovnu, který by sankcionoval některou politickou 

stranu, rozhodovali sami politici, členové politických stran, o jejichž osudu se jedná. 

Snadno zde můžeme zpochybňovat také nestrannost, politici se vlastně kontrolují 

navzájem a nejedná se tak o skutečně nezávislý dohled. 

Dalším problémem je také udělování sankcí, které jsou plně v kompetenci 

Kontrolního výboru (většinu členů tvoří poslanci vládní koalice), tedy orgánu 

Poslanecké sněmovny, který je tedy přímo součástí reprezentativního shromáždění 

tvořeného politickými stranami. Jakékoliv udělení sankce tak v tomto systému může být 

chápáno jako útok na postižený subjekt, kladné rozhodnutí v podobě sankcí vůči opozici 

vyvolává ihned pochybnosti a čistotě tohoto jednání, které může být vnímáno i jak 

snaha opozici poškodit, perzekuovat. A naopak záporné rozhodnutí v podobě neudělení 

sankcí (obzvláště stran vládní koalice) zanechává pachuť pochybnosti zametání pod 

kobereček. Proto také za celou dobu existence finanční úřad neudělil žádnou pokutu 

(jedna z forem sankcí). Kdo nic nedělá, resp. nepokutuje, nic nezkazí. 

Prvním krokem je zajištění nezávislosti auditorů politických stran. Pro 

zajímavost můžu ještě uvést, že dvě ještě v nedávné době největší politické strany, 

ČSSD a ODS, byly v minulosti auditovány stejnou, či různým způsobem propojenou 

                                                           
149 Hodnotící zpráva ČR (2011), str. 22, bod 69 
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auditorskou firmou. 150 Jak můžeme vidět v zahraničí, existuje mnoho jednoduchých 

způsobů, jak zlepšit tuto oblast. Kontrolu hospodaření politických stran může provádět 

více nezávislých auditorů, francouzský model požaduje po parlamentních stranách, 

aby kontrolu provedli alespoň dva různí auditoři, stejně tak i v Rakousku. Dále mohou 

být auditoři přidělováni stranám na základě losování ze členů Komory auditorů. Zde 

může nastat problém ve stanovených taxách, které mají různí auditoři nastavené 

v různých výších. V případě malých stran by proto mohlo být až likvidační, či 

zbytečnou přítěží povinnost nechat si udělat audit u drahé společnosti, která jim zrovna 

byla nalosována. Pokud však připustíme, že se jedná o důležitý veřejný zájem, mohla by 

být v případě správnosti odevzdané zprávy část nákladů hrazena ze státního rozpočtu. A 

konečně může být také uzákoněna povinnost rotace auditorů, tedy že tentýž auditor 

může kontrolovat hospodaření politické strany např. nejvýše dvě po sobě jdoucí období 

(současná novela zákona sice povinnou rotaci nařizuje, je však ke stranám dost 

benevolentní a audit může provádět stejná firma pět let v řadě, tedy více než jedno 

volební období). Myslím, že by bylo vhodné, aby v jednom funkčním období, byla 

strana nucená využít služeb min. dvou různých auditorů, ideálně ještě náhodně určených 

vylosovaných. Auditoři by tak (po některých úpravách) mohli fungovat jako vhodný 

doplněk kontroly, ne však jako její základ, nosný kámen. 

Nejdůležitější by ale bylo zavést povinnost obsahové kontroly výroční zprávy 

nezávislým orgánem. A na to navazující funkční sankční mechanismus. Za takovou 

vhodnou instituci, disponující i sankční pravomocí, považuji původně navrhovaný Úřad 

pro dohled nad hospodařením politických stran. V návrhu nového zákona (o veřejném 

dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí) z března 2012 se 

s tímto úřadem počítalo, ten se však nesetkal s nadšením ani u politiků vládní koalice a 

na začátku následujícího roku dostalo Ministerstvo vnitra úkol tento návrh přepracovat. 

Mimo jiné také bez dozorového orgánu. Na začátku roku 2013 nakonec došlo 

k úplnému osekání jakékoliv kontroly, dohledu i sankcí z připravovaného zákona. 

Možná naštěstí, takto osekaný návrh nestihla Poslanecká sněmovna přijmout. Bez 

existence sankcí je jakkoli dobrá úprava čehokoliv formální a zbytečná. 

V článku Dohled nad hospodařením politických stran a hnutí: rozbor možných 

variant řešení (2014) autoři analyzují různé systémy kontroly přicházející v úvahu a 

                                                           
150 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), str. 73 
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posuzují je z hlediska šesti kritérií. 151 Možnosti dohledového orgánu jsou: Parlament, 

tedy stávající situace (Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny), soudy, Nejvyšší 

kontrolní úřad, soukromý auditor, finanční úřad nebo samostatný úřad. Jako kritéria 

pro posuzování jednotlivých variant byla stanovena: nezávislost ze strany 

kontrolovaných subjektů, efektivita kontrolní činnosti, možnost ukládání sankcí, 

vhodnost z pohledu ústavního systému, finanční náročnost a politická průchodnost. 

Přijde mi minimálně zajímavé pozastavit na chvíli alespoň u varianty, kdy by 

pravomocí dohledu nad hospodařením politických stran byl pověřen Nejvyšší kontrolní 

úřad, což se může na první pohled jevit jako vhodné řešení. V Evropě se jedná o 

naprosto běžnou praxi (Chorvatsko, Finsko, Španělsko…). 152 Určité pochybnosti by 

mohl budit fakt, že obsazování NKÚ hlídá Poslanecká sněmovna (Čl. 97 odst. 2 Ústavy 

ČR). Větším problémem při platné právní úpravě by bylo, že NKÚ je fakticky jako 

auditní orgán. Výsledkem jeho činnosti je tak pouze kontrolní nález, musela by se tedy 

nějak vyřešit otázka sankcionování v případě prohřešku. Největší překážka ale stejně 

leží v nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb., která pravomoc NKÚ na kontrolování 

politických stran vyloučil. Do té doby NKÚ tuto funkci plnil. V nálezu Ústavní soud 

praví, že NKÚ je oprávněn kontrolovat pouze veřejné prostředky a u politických stran 

není snadné rozlišit, které finance jsou využity k soukromým účelům. 

Nejvhodněji se dle autorů analýzy jeví zavedení samostatného regulačního 

úřadu, a to z hlediska všech kritérií s výjimkou jednoho. Největším a asi jediným 

výraznějším negativem nového orgánu je poměrně vysoká finanční náročnost 

v porovnání s ostatními variantami. Z důvodové zprávy vychází, že v prvním roce 

působení by jeho činnost vyšla na 25,5 milionu korun, v letech následujících by šlo o 

částku 20,5 milionu. 153 S variantou samostatného úřadu, disponujícího i sankční 

pravomocí, opětovně počítá i nový návrh zákona. Otázkou na vyřešení je jeho vedení, 

máme zde dvě možné alternativy, monokratické a kolegiální vedení, přičemž u každého 

jsou pozitiva i negativa, a dále pak obsazení, jmenování tohoto vedení, a jeho funkční 

období. Určitě vhodnou podmínkou pro lepší vnímání ze strany veřejnosti je podmínka, 

                                                           
151 M. ARCHALOUS, M. KLIMEŠOVÁ, Dohled nad hospodařením politických stran a hnutí: rozbor 
možných variant řešení (2014), dostupné na: http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/dozorovy-organ-
k-fin.-stran---archalous-klimesova.pdf 
152 Tamtéž, str. 4 
153 Zdroj:důvodová zpráva vlády, čerpáno z: Rekonstrukce státu, Politika bez tajných sponzorů, str. 4, 
FAQ 1., dostupné na: http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/final_fs_faq_fps.pdf. 
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aby vedoucí úřadu nebyl minimálně pět let před jmenováním členem žádné strany ani 

jinak činný v politické funkci. 

O co by mělo jít především? Ztotožňuji se požadavky na efektivní (především 

přiznat pravomoc i obsahové kontroly) orgán s odborným aparátem, který na druhou 

stranu nebude zbytečně nákladný a přespříliš byrokratický. Takový systém, který bude 

dostatečně nezávislý na politické scéně a odolný vůči tlakům s takovou činností 

souvisejícími a zároveň bude pod demokratickou kontrolou. Otázkou také zůstává větší 

zapojení a využívání podnětů veřejnosti a médií. Sankce musí být konstruovány tak, aby 

působily především preventivně a adekvátně postihovaly všechny aspekty porušování 

nastavených pravidel. 

S citací z Hodnotící zprávy jsem tuto pasáž začal, a stejně tak ji i zakončím. GET 

v oblasti kontroly doporučuje: „zajistit zavedení nezávislého mechanismu pro 

monitorování financování politických stran a volebních kampaní“, „zajistit, aby měl 

tento mechanismus mandát, pravomoc i přiměřené zdroje pro účinnou a proaktivní 

kontrolu, vyšetřování údajných porušení pravidel o financování a, je-li to vhodné, i pro 

ukládání sankcí“ a konečně doporučuje také „zavést jasný postup pro předkládání a 

následné prověřovaní stížností podaných občany a médii“. 154 

Žádná z popsaných regulací však není samospásná a skutečně efektivně fungují 

pouze jako součást širšího okruhu. Kromě transparentních účtů je důležité mít 

zpracovaný kvalitní právní rámec, který neumožní obcházení smyslu zákona, a také mít 

fungující kontrolní orgán, který bude mít aparát i pravomoci provádět nejen formální ale 

i obsahovou kontrolu hospodaření politických stran. 

                                                           
154 Hodnotící zprávy ČR (2011), str. 21, bod 67. 
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06. Volba 

 

06.I  Volba – obecný úvod 

Na úvod k volbám bychom měli mít na paměti, že jakákoliv volba sama o sobě 

je nesnadná už ze své podstaty. Vždy volíme mezi nějakými alternativami, vždy něco na 

úkor něčeho, nějaké z nabízených možností se musíme vzdát, abychom mohli realizovat 

tu námi zvolenou. Podstatou volby je tedy i ztráta, ztráta námi nevolené potenciální 

možnosti. Nesnadnost volby může člověka až paralyzovat (rozhodovací paralýza). 

V kolektivu jsou pak volby snadné ještě méně, neboť do hry vstupuje nutnost určit 

způsob, jakým převést individuální preference na kolektivní rozhodnutí. A ještě 

obtížnějšími se staly v posledních zhruba 60 letech, poté co D. Black a K. Arrow 

dokázali, že v případě, kdy „kolektiv rozhoduje mezi třemi a více alternativami, žádný 

způsob tohoto převodu nebude zcela vyhovovat všem kritériím, která běžně považujeme 

za rozumná a žádoucí“. Stavebním kamenem této teorie (sociální volby) je Arrowova 

teze (tzv. Arrowův teorém obecných možností), podle níž neexistuje všeobecně 

použitelné volební pravidlo, které by bezezbytku naplnilo všechna normativní kritéria, 

s nimiž teorie sociální volby operuje. Přesto interpretace tohoto teorému, že žádný 

volební systém není spravedlivý, je nepřesná. 155 

Musíme mít také na zřeteli, že i v dnešní době, kdy nedůvěra veřejnosti 

v politické instituce neustále roste, není zdaleka největším problémem, že by občané 

vnímali volby, resp. volební systém, jako nespravedlivý. Jde spíše o očekávání činů 

následujících po volbách, po jmenování nové vlády. Voliči jsou ve volebních 

kampaních přehlceni čím dál více nereálnými sliby, díky nimž se strany chtějí zavděčit 

všem. Sliby na jedné straně vytvářejí očekávání na straně druhé. A nejenom že většina 

slibů není reálná sama o sobě, ale i ty, které by snad mohly být, budou muset být 

revidovány na základě dialogů koaličních partnerů. V první řadě by zde měl naopak být 

zájem voličům vysvětit, jak náš současný volební systém (a s ním provázaný politický 

systém) reálně funguje, totiž že proporcionální systém je založený na koalicích, 

ústupcích a domluvě. 

                                                           
155 CHYTILEK, Roman, Tomáš LEBEDA, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Vyd. 4., 
v Portálu 1. Praha: Portál, 2009, 375 s. ISBN 9788073675486. Str. 22 
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A konečně, na volbu můžeme pohlížet i jako příčinu vzniku duality v 

reprezentaci, zosobňovanou dvojicí reprezentanti a reprezentovaní, a tím i jakýsi 

předpoklad pro pocit odcizení. 

 

06.II  Volby 

Volbou v politologicko-právním kontextu rozumíme ustavení orgánu určitého 

společenství lidí cestou hlasování. Jiným možným způsobem takového ustavení může 

být např. losování, které bylo tak populární při zrodu klasické demokracie v antickém 

Řecku. Tato procedura výběru má, na rozdíl od hlasování, skutečný egalitářský, 

rovnostářský charakter. Naopak volby jsou charakteru spíše oligarchického či 

aristokratického. 

Současné reprezentativní demokracie vycházejí z toho, že občané své zástupce 

„schvalují“, což losování neumožňuje. Tam je vznik reprezentace výsledkem náhody, 

„vyšší moci“. Dnes jsou tedy volby hlavním faktorem rozhodujícím o obsazení 

konkrétních úřadů. V systému reprezentativní demokracie jsou volby rozhodujícím 

procesem, na jehož základě dochází k formování státní moci. Z různých orgánů 

veřejné moci obsazovaných volbou patří tradičně k nejvýznamnějším parlamenty 

(jakožto vrcholný orgán legislativy). 

Ač můžeme o skutečném vlivu voleb, potažmo voličů, na fungování veřejné 

správy pochybovat, např. název autobiografie britského politika, následně také 

londýnského starosty, K. Livingstona, zní, If Voting Changed Anything, They'd Abolish 

It (1987), přesto v dnešní době volby tvoří základní stavební kámen všech moderních 

demokracií. Schumpeter říkal, že volby jsou vlastně realizace demokracie v praxi, 

jedná se přímo o samo jádro demokracie. Možnost svobodné volby chápeme jako 

jeden ze základů dnešních demokratických režimů. Podle R. Dahla (Demokracie a její 

kritici) jsou současné demokracie tzv. polyarchie, a ty on sám vymezuje pomocí sedmi 

základních institucí, z nichž první čtyři se vztahují přímo ke svobodným volbám; 

volení vládní úředníci, svobodné a spravedlivé volby, všeobecné volební právo, právo 

ucházet se o úřad, svoboda projevu, alternativní informace a svoboda sdružování. 156 

                                                           
156 DAHL, Robert A. Demokracie a její kritici. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, 349 s. ISBN 
8085605813. Str. 202 
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Samotné hlasování je projevem vůle lidu ve vlastním slova smyslu. Tedy lidu 

jako suveréna oprávněného disponovat se státní mocí a delegovat ji. Můžeme říci, že 

volba je vnitřní děj, hlasování je vnějším projevem, dle předem daných pravidel. 

Hlasováním celý volební proces vrcholí. Na základě hlasování získává část kandidátů, 

těch úspěšných, mandát, případně právo být kandidátem i v kole druhém, pokud se 

jedná o volby dvoukolové. Způsob, jakým jsou následně na základě výsledků hlasování 

jednotlivým kandidátům přidělovány mandáty, je definován konkrétním volebním 

systémem. 

Co se týká právní regulace voleb, ta je úzce spjata s právním uznáním 

politických stran z počátku minulého století. Dnes je již celý volební proces regulován 

velmi podrobně, úpravu nalezneme zejména v ústavách a volebních zákonech. V 

českém právním řádu najdeme tuto regulaci v Ústavě ČR, hned v Hlavě první jsou 

články obecně se tohoto týkající (Čl. 2, 5 a 6), následně pak v Hlavách týkajících se 

moci zákonodárné a výkonné a územní samosprávy jsou řešeny některé otázky 

podrobněji, stále se však pohybujeme především v oblasti principů (Hlava 2., Čl. 16 až 

20, Hlava 3., Čl. 54 - 58, Hlava 7., Čl. 102). Konkrétní věci a postupy upravují 

specifické zákony, z. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, z. č. 275/2012 Sb., 

o volbě prezidenta republiky, z. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, z. č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Posledním volebním zákonem v naší 

současné právní úpravě je zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu. 

S otázkou právní regulace voleb velmi úzce souvisí instituty principů volebního 

práva, k nimž se dostanu později. 

Provést výběr z navržených možností a rozhodnout tak o složení voleného 

orgánu nebo o obsazení voleného úřadu je tedy prvořadou funkcí voleb. Stejně 

důležitou funkcí, která jde ruku v ruce s výběrem a ustavením je poskytnutí legitimity 

tomuto orgánu, legitimace státní moci a moci daného orgánu. Lidé ve volbách 

rozhodují o svých reprezentantech, o tom, kdo je bude reprezentovat a udělují k tomu 

mandát. Výkon mandátu vlastně znamená realizaci práv suveréna, tedy lidu. 

Na volby však můžeme pohlížet také jako na určitý barometr politického 

života v zemi. Jejich prostřednictvím dávají voliči důvěru vybraným jednotlivcům a 

skupinám (politické strany), přičemž se v úsilí získat podporu střetávají různé zájmy, 

názory a představy a platformy prezentované především jednotlivými politickými 
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stranami. Ty jsou konfrontovány s přáními a představami voličů. Volby jsou tak reálnou 

příležitostí k mobilizaci voličů pro hodnoty a úkoly společenského zájmu, čímž také 

může být pozvedáno politické uvědomění alespoň aktivní části voličů. Bohužel je 

smutné, že toto politické uvědomění se u veřejnosti aktivuje pouze krátce před volbami 

a navíc ještě u velmi malé části obyvatelstva. Volby mohou také sloužit jako vhodná 

příležitost pro diskuzi složitých problémů na veřejnosti a jejich prostřednictvím může 

dojít k uvolnění společenského napětí. A v ne poslední řadě ve volbách zároveň dochází 

i k selekci v řadách politických elit, neboť výsledky voleb neurčují jen vítěze, ale také 

poražené. Úspěšné volby by měly vést k integraci politických sil a na základě jejich 

výsledků by měla být ustaven akceschopný volený orgán. Jeho neopominutelnou 

součástí musí být i funkční opozice, která bude vybavena dostatečným množstvím 

kontrolních nástrojů a bude také připravena převzít moc na základě výsledků 

následujících voleb. 157 

 

06.III  Legitimační řetězec 

Dnes legitimitou státní moci rozumíme demokratický konsens s danou státní 

mocí, který je potvrzený demokratickými volbami a demokratickým ustavením orgánů 

státní moci. Jinými slovy, státní moc získává legitimitu prostřednictvím svobodných 

voleb. Legitimita státní moci tak vychází od její akceptace (akceptace jako pouze 

pasivní úkon, nedělání) většinou lidu. Hovoříme o tzv. „vládnutí se souhlasem 

ovládaných“ (consent of the governed), kdy tento souhlas je v praxi realizován právě 

v pravidelně konaných svobodných volbách. 

Legitimační řetězec vlastně znamená, že všechny státní orgány, ať voleny 

přímo či nepřímo, odvozují své postavení, svou legitimitu, od moci lidu. To, že zdrojem 

veškeré státní moci je lid, nazýváme princip svrchovanosti lidu. Z toho např. vychází i 

F. Weyr při rozlišením mezi monarchií a republikou, ve které je nositelem státní moci 

právě lid. 158 A tento řetězec pak může logicky pokračovat k otázce, zda je možné toto 

potvrzení, tuto legitimitu, zase odejmout a daného reprezentanta jeho funkce zbavit. 

Ústředním problémem, se kterým se v modelu reprezentativní demokracie v otázce 

                                                           
157 V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl (1998), str. 213 
158 Tamtéž, str. 77 
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legitimity státní moci setkáváme, je tedy dvojí. Způsob, jakým je moc lidu přenášena 

dál na straně jedné, a na druhé straně, jak se lidu navrací zpět. 

Jak jsem již napsal, lid deleguje svou moc na své reprezentanty prostřednictvím 

voleb, ve kterých úspěšní kandidáti získávají mandát, který je opravňuje spolu účastnit 

se výkonu státní moci. Tato delegace však nikdy není absolutní a není neodvolatelná, 

jak píše Z. Neubauer, není přípustné, aby „zmocněnec již nikdy nepotřeboval dalšího 

zmocnění, aby byl lidem nesesaditelný a aby jeho nástupce byl dosazován jinak než 

svobodnou lidovou volbou“. 159 

Pokud jde o druhý krok, tedy navracení se moci zpět do rukou lidu, zde se 

nabízí více alternativ. Jednak prostě tak, že moc se lidu vrací vždy v čas konání voleb, a 

pouze právě tehdy, a lid má vlastně jen jedinou možnost jak svou mocí disponovat, a to 

sice to, že svým hlasování znovu někomu deleguje, kdo bude vykonávat vládu jménem 

lidu. Zde bych si dovolil citovat ze známého díla francouzského filozofa J. J. Rousseaua 

O společenské smlouvě (1762): „Angličané si myslí, že jsou svobodni; naprosto se mýlí: 

jsou svobodni jedině tehdy, když volí své poslance. Jakmile jsou zvoleni, lid je zotročen. 

To nic není. V krátkém okamžiku svobody užívají Angličané svobody tak, že si zaslouží o 

ni přijít“. 160 

Obdobně o tom píše i K. R. Popper. Ustavení vlády vidí jako udělení licence ze 

strany občanů, resp. voličů, neboť k této legitimaci, Popperovými slovy k „udělení 

licence“, dochází při volbách. Děje se tak „ve jménu lidu a z „vůle lidu““. To je 

pozitivní moc, která je totožná s prvním krokem legitimačního řetězce. Druhý krok, 

navrácení moci lidu zpět, je však v Popperových očích ještě mnohem důležitější, nazývá 

ji negativní mocí, „hrozba zbavení moci“. Tento vídeňský rodák přiznává lidu poměrně 

značnou kompetentnost při posuzování politiky, není však zdaleka tak optimistický při 

hodnocení vládnoucích. Proto je pro jeho filozofii mnohem podstatnější druhý krok 

v legitimačním řetězci, negativní moc, „sesazení vlády bez krveprolití“. Lid jednou 

svou moc deleguje na své vládce, své reprezentanty, ale „co víme a co ví lid o tom, jaké 

chyby – ba jakého zločinu – se jím zvolená vláda zítra dopustí?“ Proto jde především o 

negativní moc, aby vládci nemohli vládnout špatně dál. Popper jde až tak daleko, že 

                                                           
159 Z. Neubauer, Státověda a teorie politiky (1947), str. 427, cit. podle Pavlíček a kol., Ústavní právo a 
státověda, I. díl (1998), str. 89 
160 A. Heywooda, Politologie (2008), str. 103 
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zdůrazňování primární úlohy pozitivního projevu vůle lidu v moderních demokraciích 

dokonce vnímá do jisté míry jako nebezpečné. 161 

Pro zajímavost zde uvádím také rozdíl mezi úředníkem a politikem, z hlediska 

legitimity, jak o něm píše M. Novák, cituje přitom R. Arona. 162 Úředník by měl být 

kvalifikovaný a kompetentní, ale sám rozhodovat nemůže. Nemá totiž legitimitu, kterou 

naproti tomu disponuje politik zvolený ve svobodných volbách. A politik obdržel hlas 

od určité části voličů, nezastupuje, nereprezentuje tedy všechny občany (což tak úplně 

nekoresponduje s principem reprezentace – správce). Úředník si naopak osobuje nárok, 

že reprezentuje celou společnost. A úředník také naplňuje svou funkci tím, že vykonává 

příkazy, které určuje politik. Osobně se domnívám, že úředník i politik by se bez 

výjimky měli snažit reprezentovat celou společnost, jako služebníci obecného blaha, 

veřejného zájmu. Politik má legitimitu nastavit normy rozhodování, platné mj. pro 

výkon státní moci úředníkem, úředník je legitimován je poté aplikovat, jednat v jejích 

mezích. Můžeme se na to dívat tak, že politik je hlava a úředník jsou ruce. A z pohledu 

jedince je pak přirozeně rozdílné vnímání obou institutů, kdy úředník je zaměstnanec 

státu, je tam čistě profesní vztah, důvěra zde nehraje tak velkou roli. U politika cítíme, 

že on skutečně rozhoduje, proto zde musí být důvěra v to, že jedná v zájmu všech. 

 

Volby a vláda 

Vláda vzešlá z voleb a tímto způsobem legitimovaná by se měla snažit plnit vůli 

lidu a vládnout v jeho prospěch. Tím naplňuje potenciál své existence. Vedle legitimity 

činit rozhodnutí by se zde však také nemělo zapomínat na druhou stranu mince a tou je 

odpovědnost. Tedy že i jednotlivci, kteří přijímají rozhodnutí, za ně před veřejností 

nesou plnou odpovědnost. Již jsem zmiňoval profesora Katze a jeho tři podmínky 

parlamentní formy vlády. Připomínám jen, že mluví o dvojí odpovědnosti, kolektivní, 

tedy vládních stran za politiku vlády, a individuální na úrovni jednotlivých ministrů a 

předsedy vlády, kteří jsou voličům odpovědni prostřednictvím svých stran. Právě 

pravidelně konanými volbami se realizuje odpovědnost vůči voličům a současně 

dochází k znovu udělení legitimity. U nás, v České republice, stejně jako jinde, kde je 

parlamentní demokracie, funguje nepřímé spojení mezi vládou a ovládanými. Vláda 

                                                           
161 POPPER, Karl R. Život je řešení problémů: o poznání, dějinách a politice. 1. vyd. Praha: Mladá 
fronta, 1998, 287 s. ISBN 8020406867, str. 188 
162 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 54 
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není odpovědná přímo lidu, ale jím volených zástupců, reprezentantů lidu. Vláda elit tak 

vyvažuje participaci veřejnosti na parlamentní demokracii. 163 

 

06.III.1 Odvolání 

Odvolání stranou a imperativní mandát 

Odvolání jako opak volby má místo především v těch politických systémech, 

kde je poslanecký mandát imperativního charakteru. Imperativní mandát svazuje 

zákonodárce se zájmy strany a v případě neposlušnosti je možné jej mandátu dokonce 

zbavit. V tomto případě se tedy bavíme odvolání držitele mandátu ze strany (jeho) 

politické strany. Jediný komu by však měl být zákonodárce při hlasování odpovědný je 

on sám, svému vlastnímu svědomí, a prostřednictvím něj i lidu, který jej zvolil a který 

on zastupuje. Připomínám slib poslance i senátora, na jehož základě mají zákonodárci 

„vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu“ (čl. 23 odst. 3 Ústavy), a zároveň i článek 

26 Ústavy, dle něhož „vykonávají svůj v souladu se svým slibem a nejsou při tom vázáni 

žádnými příkazy“. K mandátům píši více v kapitole věnované reprezentaci, v části 

Mandát, historický vývoj a jeho současná podoba v ČR. 

 

Odvolání lidem, recall 164 

Recall představuje jakýsi opak volby, negativní volbu. Jde o odvolání zvoleného 

reprezentanta přímou volbou ještě během jeho volebního období. Nejčastěji se zahajuje 

peticí, podmínkou je splnění požadovaného počtu podpisů, který může být určen buď 

absolutní číslem, nebo procentuální podílem elektorátu, který se podílel na zvolení 

dotyčného reprezentanta. Někdy může být pro podnícení recallu vyžadován určitý 

specifický důvod, jindy nikoli. V případě, že je určitý důvod potřebný, bývá 

reprezentantovi přiznáno právo obrátit se na soud s žádostí o přezkum onoho důvodu. 

Otázka, kterou je potřeba také vyřešit je, co s případně uvolněným mandátem, jak jej 

(znovu) obsadit. Na základě toho pak rozlišujeme dvě podoby recallu. Zvolení nového 

kandidáta se může vyřešit během jednoho aktu, kdy se vlastně hlasuje o odvolání a 

zároveň i o obsazení daného mandátu, a také recallovaný reprezentant se smí této volby 

                                                           
163 A. Heywooda, Politologie (2008), str. 104, sloupeček Parlamentní demokracie 
164 Čerpal jsem zejména z práce V. Lajska, Recall - problematika odvolávání poslanců a jiných volených 
funkcionářů, publikované ve Sborník z výjezdního semináře, Volby, demokracie, politické svobody 
(2010), str. 133 a násl. 
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účastnit, nebo ve dvou fázích, kdy se nejprve rozhoduje o setrvání či odvolání a až po 

nějaké době se rozhoduje o dovolbě. První typ nazýváme konstitutivním odvoláním, 

druhý odvolávací recall. V obou případech je nově zvolený kandidát zvolen na zbytek 

funkčního období, z jeho pohledu tedy jde o zkrácené volební období. V. Lajsek ve 

svém článku také připomíná, že institut recallu můžeme znát i z naší země, kdy byl de 

lege lata aktuální za minulého režimu. Nepřekvapivě však k odvolání poslance 

Národního shromáždění lidem nikdy nedošlo. 

 

„Lidové zúčtování“ jako způsob odvolání 

Zajímavé názory na možnost odvolání vlády můžeme nalézt u dvou již často 

citovaných rakouských myslitelů, J. Schumpetera a K. R. Poppera. Schumpeterovi jde 

o to, aby demokracie sloužila především k tomu, že lid si ustanoví vládu (ač třeba 

nepřímo). A v takovém případě je přirozené ponechat lidu i pravomoc vládu znovu 

neustavit, odmítnout ji. 165 Co je nastoleno politické vedení země, přechází na něj i plná 

odpovědnost (za vedení ve významu konání), která se zúčtuje v následujících volbách. 

Ještě větší důraz na odvolání vlády klade Popper. 166 V porovnání s negativní mocí, jak 

on nazývá možnost zbavit se vlády, je moc pozitivní, tedy ustanovení vlády nové, v jeho 

očích jen „nedůležitým korelátem“. V možnosti odvolat vládu vidí Popper dokonce 

zásadní rozdíl mezi demokratickými a nedemokratickými režimy, kdy demokratické 

režimy nabízejí možnost nenásilně se zbavit svých vladařů. Demokracie není vláda lidu 

(a ani nemůže být vládou lidu 167), ale soud lidu. A volby nejsou o tom, zvolit, 

legitimovat novou vládu víc, než zúčtovat s vládou dosavadní a tu ve funkci buď 

potvrdit, nebo odmítnout (je zde patrný akcent na majoritní volební systémy). 

Důležité je však si uvědomit, že Popper, a stejně tak i Schumpeter, chápou 

možnost zbavit se (odvolat, odmítnout) vlády široce, mj. (a nejpřirozeněji) i ne 

znovuzvolení v následujících svobodných volbách. Rozdíly mezi oběma muži byl 

v tom, že pro Popperovu teorii je možnost mírově sesadit zvolenou vládu mnohem 

důležitější než možnost vládu nastolit, zatímco pro Schumpetera je odvolání pouze 

                                                           
165 J. A. Schumpeter; Capitalism, Socialism and Democracy, str. 272, „...the primary function of the 
electorate to produce a government (directly or through an intermediate body) I intended to include in 
this phrase also the function of evicting it.” 
166 K. R. Popper, Život je řešení problémů (1998), str. 188 
167 Tamtéž, str. 173: „Neboť nikde nevládně lid: Všude vládnou vlády (a bohužel taky byrokracie, to 
znamená úředníci, kteří mohou být voláni k odpovědnosti jen stěží anebo vůbec ne).“ 



84 

 

nutným doplňkem k jeho teorii. Popper na volby nepohlíží jako na něco, kdy se 

legitimuje nová vláda, ale zpětně, kdy se minulá vláda hodnotí. Demokratické režimy 

nejsou vládami lidu, ale „soudy lidu“ (Schumpeter používá termínu „lidový plebiscit“). 
168 

 

06.IV  Principy volebního práva 

Právo občanů, garantované jim státem (a v ústavě zakotvené), účastnit se 

formování státních orgánů a orgánů místní samosprávy nazýváme volebním právem 

v subjektivním smyslu. Toto volební právo ještě dále rozlišujeme na volební právo 

aktivní, ony orgány volit, a volební právo pasivní, sám být do nich volen. A jako každé 

právo je postaveno na určitých principech. Za nejdůležitější strukturální prvky 

volebního procesu můžeme dnes považovat všeobecnost, rovnost a přímost volebního 

práva, s tajným hlasováním a volebním procesem. 

Jak píše M. Antoš v knize Principy voleb v České republice (2008) 169 na těchto 

čtyřech principech se shodnou všichni autoři dotýkající se tohoto tématu. Sám Antoš 

pak k těmto 4 principům uvádí ještě další dva, zásady poměrného zastoupení a 

většinového systému (pouze ve vztahu k parlamentu, čl. 18 a 102 Ústavy) a svobodné 

(skutečné) volby (čl. 21 Listiny). Jde o to, že čtveřici principů, které jsem vyjmenoval, a 

které ještě přiblížím více, Antoš nazývá principy subjektivního volebního práva, jelikož 

však on píše, jak už nám název jeho knihy říká, o principech voleb, zaměřuje se na 

principy, které popisují volby jako celek a v takovém případě je jistě zcela správné 

zařadit tam i ony další dva prvky. Já se jim však v této pasáži věnovat nebudu, zejména 

proto, že volebním systémům věnuji samostatné a kapitoly a svobodné a konkurenční 

volby jsou jakousi nitkou táhnoucí se vlastně celou mou prací. Termín principy 

volebního práva používá např. V. Jirásková v učebnici Ústavní právo a státověda, II. 

díl, část druhá (2004), kde je také uvedena ona základní čtveřice. Zajímavé také je, že 

sám Antoš se domnívá, že mezi pojmy principy volebního práva a principy voleb není 

zásadního rozdílu. Uvedu zde ještě také zajímavý pohled na volební principy, který 

zastával v polovině minulého století Z. Neubauer. Podle něho jsou podstatným a 

postačujícím znakem demokratických voleb, pokud jsou postaveny na principech 

                                                           
168 M. Novák, Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie, str. 30 
169 M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 20 a násl. 
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(vše)obecného a rovného volebního práva. Zbylé dva principy, se kterými pracuji ve své 

práci já, přímost voleb a tajné hlasování, považuje Neubauer za „technická opatření,“ 

která zajišťují „tzv. čistotu voleb“. 170 

Právní základ těchto principů je zakotven v našem ústavním řádu, v čl. 21 odst. 3 

Listiny, „volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. 

Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon,“ stejně tak jako v jednotlivých 

článcích Ústavy. Jde o čl. 18 týkající se voleb do dolní a horní komory Parlamentu ČR a 

čl. 102 vztahující se k volbám do obecních a krajským zastupitelstev. V obou 

ustanoveních zákona se hovoří o „tajném hlasování na základě všeobecného, rovného 

a přímého volebního práva“. Za pozornost tak stojí, že přímost volebního práva 

nalezneme pouze v Ústavě, v citovaném článku Listiny chybí. Nyní se tedy na 

jednotlivé principy podíváme blíže. 

 

06.IV.1 Všeobecné volby a volební cenzy 

Volby nazýváme všeobecnými, ačkoliv nikdy nejsou (a zřejmě ani nemohou být) 

stoprocentně všeobecné. Volební právo je všeobecné vždy pouze relativně k něčemu. 

171 Výkon volebního práva je různě omezen, existuje pro něj celá řada zvláštních 

podmínek, které nazýváme volební cenzy. S postupem času, s nárůstem inkluzivity a 

jak se začalo volební právo stále víc rozšiřovat, padala další a další volební omezení, 

přesto některé z  cenzů zůstaly zachovány i do dnešní doby. 

Začneme omezením volebního práva v souvislosti s podmínkou občanství. Ta 

je vcelku striktně vyžadována, pokud jde o celostátní volby nejvyšších státních orgánů, 

typicky komor parlamentu, případně prezidenta republiky. V Evropě je však v poslední 

době také patrný stále sílící opačný trend projevující se ve volbách místních. Na základě 

něho je osobám, které sice nejsou občany daného státu, avšak mají trvalé bydliště na 

jeho území, resp. území některé z jeho administrativních jednotek, přiznáno volební 

právo v místních volbách. Mají tedy pasivní volební právo ve volbách komunálních, do 

zastupitelstev obcí, kde je hlášen jejich trvalý pobyt. Mluvíme-li zde o osobách 

                                                           
170 Z. Neubauer, Státověda a theorie politiky (1947), str. 213, cit. podle M. Antoš, Principy voleb v České 
republice (2008), str. 20 
171 Hezkou citaci F. Weyra uvádí v již citované knize M. Antoš, „co se jeví jako „omezené“ volební 
právo, jest „obecné“ u srovnání s ještě omezenějším a naopak, co jeví se „obecným“ může býti 
„omezeným“ u srovnání s ještě obecnějším,“ F. Weyr, Československé právo ústavní (1937), str. 39, cit. 
podle M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 24 
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nemajících naše státní občanství, cizincích, kterým je toto volební právo přiznáno, 

máme tím na mysli občany Evropské unie. Cizinci ze zemí mimo EU tímto právem 

nedisponují nezávisle na místě jejich trvalého bydliště. Obdobnou úpravu můžeme 

pozorovat napříč všemi členskými státy EU, marginální úpravy se týkají právě 

požadavku trvalého pobytu, případně pobytu a jeho délky. Většina zemí EU však 

přiznává volební právo občanům ostatních členských států v místních volbách i bez 

nutnosti trvalého pobytu. Zároveň mnohé ze zemí EU právě nutností trvalého pobytu 

podmiňují přiznání aktivního volebního práva v komunálních volbách pro cizince ze 

zemí mimo Evropskou unii. 

Dále dnes platí cenzus věkový. V průběhu dějin můžeme sledovat neustálé 

snižování věkové hranice pro aktivní, a vlastně i pasivní, volební právo. Na přelomu 19. 

a 20. století byl věkový cenzus pro aktivní volební právo nastaven na 24 let, a volební 

právo se týkalo pouze mužů (Badeniho volební reforma). Po vzniku samostatné 

Československé republiky bylo volební právo přiznáno všem osobám (tentokrát již i 

ženám), které dosáhly věku 21 let, jednalo-li se o volby místní (zákon č. 75/1919 Sb. z. 

a n., volební řád v obcích republiky) a volby do Poslanecké sněmovny, pokud šlo o 

volby do Senátu, mohly volit osoby starší 26 let (zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., Ústavní 

listina Československé republiky). Nakonec se u nás věková hranice aktivního 

volebního ustálila práva na 18 letech (Čl. 18 odst. 3 a Čl. 56 odst. 6 Ústavy ČR). y 

Volební právo tedy není přiznáno nezletilým, až zletilostí se člověk stává plně 

svéprávným (§ 30 odst.1 z. č. 89/2012 Sb.). Věková hranice u pasivního volebního 

práva se taktéž v průběhu doby snižovala, Ústava 1920 stanovila limit pro právo být 

volen do Poslanecké sněmovny na 30 let a ještě o 15 let více při volbách do Senátu. I 

dnes zůstal věkový cenzus pro pasivní volební právo o něco vyšší než u aktivního a je 

také nastavena rozdílně u dolní (Čl. 19 odst. 2 Ústavy ČR) a horní (Čl. 19 odst. 3 

Ústavy ČR) komory Parlamentu ČR a při kandidatuře na post prezidenta republiky (Čl. 

57 odst. 1 Ústavy ČR). 

V současné právní úpravě však můžeme také narazit na teoretické problémy 

způsobu zakotvení věkové hranice, na které upozornil J. Filip. 172 Otázka věku není 

upravena Listinou, v Ústavě je upravena pouze hranice, co se týká voleb do Parlamentu 

ČR. Avšak obdobné ustanovení o věkové hranici na ústavní úrovni chybí pro volby do 

                                                           
172 M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 26, 27 
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zastupitelstev obcí a krajů a pro volby do Evropského parlamentu. Věková hranice je 

stanovena až v jednotlivých volebních zákonech, které však nemají váhu zákona 

ústavního. Podle čl. 21 odst. 3 Listiny zákon stanoví podmínky výkonu volebního 

práva, tedy např. překážky výkonu tohoto práva. Zákon by však neměl stanovovat, resp. 

zužovat okruh subjektů volebního práva. Vymezení okruhu subjektů volebního práva 

náleží právním předpisům ústavní síly, upravení výkonu volebního práva je potom 

možné i předpisy nižší právní síly, tedy běžnými zákony. Za zmínku určitě ještě stojí 

vzdělanostní cenzus, podle kterého je volební právo přiznáno až od dosažení určitého 

stupně vzdělání.  

Vedle občanství a věku může být pasivní volební právo vázáno i na splnění 

dalších podmínek, např. složení volení kauce, slib věrnosti, nebo určitý počet podpisů 

pod peticí na podporu kandidáta. 

Se zajímavou poznámkou přichází J. Schumpeter (Capitalism, Socialism and 

Democracy (1943)), podle kterého je volební způsobilost, tedy přiznání volebního 

práva konkrétním okruhům osob, věcí mínění a úrovně (stupně) společnosti. Říká, že 

společnost nemůžeme považovat a priori za nedemokratickou jen proto, že důvody 

volební nezpůsobilosti rozšířila i na jistou další skupinu, která např. požadovaného věku 

již dosáhla. Jde jen o to, zda daná společnost (jako celek) důvody pro vyloučení 

z volebního práva schvaluje. Proti tomu názorově stojí R. A. Dahl (On Democracy 

(2001)), který klade důraz na tzv. inkluzivitu občanství. Tedy že občanství zahrnuje 

všechny dospělé osoby s výjimkou těch, kdo na daném území pobývají jen přechodně, a 

těch, kdo prokazatelně nejsou schopni se sami o sebe postarat. 173 A právě z tohoto 

modelu občanství pak vychází i současně uznávané aktivní volební právo. 

 

Překážky ve výkonu volebního práva v ČR 

Již jsem psal, že čl. 21 odst. 3 Listiny předpokládá, že podmínky výkonu stanoví 

zákon, mezi tyto podmínky můžeme řadit právě i překážky omezující výkon volebního 

práva. Je důležité rozlišit tyto překážky od volebních cenzů, neboť jak už z významu 

slova vyplývá, jejich charakteristickým znakem je dočasnost. Osoba i nadále zůstává 

subjektem volebního práva, nemůže však toto právo z nějakého důvodu realizovat. 

                                                           
173R. Dahl: On Demokracy (2001), str. 73, cit. podle M. Novák, Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou 
neklasických teorií demokracie, str. 15 
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Pro sněmovní volby (a stejně tak pro volby do Evropského parlamentu) současně 

platí dvě překážky. Volební právo není přiznáno osobám, které se o sebe nedokáží samy 

postarat. Jedná se o osoby, kterým byla na základě soudního rozhodnutí dočasně 

omezena způsobilost k právním úkonům, podle pojmosloví nového občanského 

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), kterým byla omezena svéprávnost (§ 55 a následující 

cit. zák.). Zároveň připomínám, že před touto významnou a rozsáhlou změnou bylo 

možné způsobilost k právním úkonům nejenom omezit, ale bylo možné i člověka jí 

úplně zbavit. To nová právní úprava nepřipouští, možné je pouze omezení svéprávnosti 

a to nejdéle na tři roky, s možností i opakovaného prodlužování (§ 59 cit. zák.). Další 

překážkou výkonu při volbách do Parlamentu ČR a do EP je omezení osobní svobody 

z důvodu ochrany zdraví lidu. U voleb komunálních a krajských představuje překážku 

výkonu volebního práva i omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 

svobody. 

 

06.IV.2 Rovné volební právo 

Princip rovného volebního práva je úzce spjat s předcházejícím principem 

všeobecnosti. Antoš rozlišuje tři základní sféry, kde je rovnost požadována, jde o 

rovnost hlasů, rovnost váhy hlasu a také rovnost příležitostí, která se vztahuje 

k politickým subjektům (první dvě naopak k voličům). 174 V liberálně-demokratické 

teorii můžeme tento princip vyjádřit již zmiňovanou zásadou  one person, one vote; one 

vote, one value. Znamená to, že každý oprávněný volič má právě jeden hlas a každý 

hlas máš stejnou váhu. Opakem rovného volebního práva jsou tzv. vážené hlasy, tedy 

že hodnota hlasů není stejná, ale odvíjí se od různých „kvalit“ voliče, jakými může být 

např. vzdělání, nebo majetkové poměry, vlastnictví nemovitosti nebo placení daní určité 

výše. Jiná podoba nerovného volebního práva může spočívat v tzv. pluralitním 

hlasování, kdy někteří voliči mohou hlasovat vícekrát. Pluralitní hlasování bylo platné 

např. ve Spojeném království až do ro. 1948, podnikatelé mohli hlasovat v místě svého 

bydliště a zároveň i v místě jejich podnikání, stejně tak byli zvýhodněni absolventi 

univerzit, ti vždy, neboť mohli volit v místě svého bydliště a zároveň v jednom 

konkrétním zvláštním volebním obvodu zastupujícím právě univerzity. 175 Ještě 

                                                           
174 M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 35 
175Tamtéž, str. 31 
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specifičtější a také složitější systém pluralitního hlasování existoval po roce 1893 

v Belgii. 176 

Myšlenky vážených hlasů se dotýká J. S. Mill ve známé knize Úvahy o vládě 

ústavní (1861). Měřítkem by v žádném případě neměl být pouze majetek, spíše ctnost a 

morálka, tedy „osobní duchovní převaha (a co potřebujeme, je prostředek, kterým ji lze 

přibližně zjistit)“. 177 Dále v knize „není užitečné, jestliže ústava země přiznává 

nevědomosti právo na stejnou politickou moc, jakou přiznává vědění“. 178 Otázku, 

kterou si tento anglický filosof klade, je, jak tuto „duchovní převahu“ zjistit. Mill si 

také uvědomoval mantinely své doby, která „není vhodná k tomu, aby se těmto plánům 

dala praktická podoba… Ale je mi jasné, že v tomto směru spočívá pravý ideál 

zastupitelské vlády…“. 179 Připomínám, že mimo tuto myšlenku vážených hlasů 

předkládá ve svém díle Mill ještě další vizionářské ideje, z nichž některé předznamenaly 

vývoj, který proběhl ve dvacátém století (volební právo pro ženy, všeobecné volební 

právo). Můžeme jenom hádat, zda jiné z jeho myšlenek nepředbíhají vývoj ještě dále, 

třeba právě ve století 21. 

Z podobných předpokladů vycházejí i tvůrci Demokracie2.1, kterým přijde 

přirozené, aby tzv. informovaný (engaged) volič (v současné době se termín 

informovaný volič v modelech D21 již nepoužívá, vhodné mi přijde např. 

„zainteresovaný volič“) měl větší vliv na výběr politických reprezentantů. V jejich 

návrhu volebního systému je tento větší vliv realizován tím, že volič při volbě říká víc, 

než jen první preferenci nějakému kandidátovi. K dispozici má každý volič 4 plusové a 

2 minusové hlasy, celkem tedy 6 hlasů ve volebním obvodu, kde se soupeří o dva 

poslanecké mandáty. U zainteresovaného voliče je větší pravděpodobnost, že využije 

všechny své hlasy, a že je využije efektivně, každý ze svých hlasů dát kandidátovi, který 

si to „zaslouží“. Autoři tohoto návrhu rovněž přiznávají, že v jejich očích může rovné 

hlasovací právo svým způsobem působit i určitou neefektivnost demokratického 

systému. 

                                                           
176 Tamtéž, str. 32 
177 MILL, John Stuart. Úvahy o vládě ústavní. 2. upr. vyd., 1. ve Svobodě-Libertas. Praha: Svoboda, 
1992, 239 s. ISBN 802050267x. Str. 122 
178 Tamtéž, str. 125 
179 Tamtéž, str. 123 
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06.IV.3 Volební právo přímé, distanční hlasování, kandidátní listina 

Obsahem principu přímosti volebního práva je požadavek, aby volič odevzdal 

svůj hlas přímo tomu, kdo má být podle jeho rozhodnutí zvolen. V přímých volbách tak 

volí volič přímo, nezprostředkovaně, v nepřímých skrze prostředníky. Nejvýraznější 

nepřímou volbu v našem právním řádu byla volba prezidenta republiky, kterou 

vykonával Parlament ČR. 

Jiný princip, který se váže k přímosti volebního práva, je princip osobního hlasování. 

Tento princip je zakotven ve všech volebních zákonech a jde tak o princip zákonný, 

nikoli ústavní. Můžeme říci, že přímé volby jsou vždy postaveny na principu osobního 

hlasování, obráceně to však neplatí. 

 

Distančního hlasování 

Institut distančního hlasování (remote voting) znamená, že volič hlasuje jinak 

než osobně a řádně ve volební místnosti. Často se, nepřesně, ztotožňuje tento typ 

hlasování s hlasováním korespondenčním, které však nevyčerpává celý tento pojem. 

Antoš jako další formy distančního hlasování uvádí hlasování v zahraničí, dřívější 

hlasování (early voting), elektronické hlasování (e-voting), hlasování v zastoupení, 

hlasování do přenosné volební schránky a hlasování s voličským průkazem mimo svůj 

volební okrsek (nejběžnější forma distančního hlasování). 

 

Kandidátní listina 

V souvislosti s  rozdělením volebního práva na přímé a nepřímé je vhodné 

zmínit i kandidátní listiny politických stran. Z pohledu tohoto tématu jsou pak zajímavé 

především ty přísně vázané (closed, rigid list), které mohou do určité míry smazávat 

rozdíl mezi volbou přímou a nepřímou. Obecně můžeme říci, že existence kandidátní 

listiny je definičním rysem listinných poměrných systémů. A podle způsobu, jak 

volič může disponovat se svým hlasem na kandidátních listinách politických stran, 

rozlišujeme kandidátní listiny přísně vázané, kandidátní listiny vázané a kandidátní 

listiny volné. 

1. Kandidátní listiny přísně vázané (closed list, rigid list) 

V tomto případě může volič dát své hlasy pouze jediné kandidátní listině jako 

celku. Její obsah je předem dán a volič nesmí měnit dané pořadí, ani připisovat nové 



91 

 

návrhy. Jeho rozhodování se tak omezuje jen na volbu politické strany. Jestliže strana 

získá ve volbách x mandátů, křesla obdrží stranou nominovaní kandidáti na prvních x 

místech. Možnost personální volby zde zcela vymizela. Takový typ kandidátky na 

druhou stranu může usnadnit zvolení zástupců menšin, jazykových či etnických, nebo 

žen, např. prostřednictvím tzv. zipového způsobu, při kterém se na kandidátní listině 

střídají muži a ženy. Specifickou, a řekněme v dnešní době dost extrémní, a pro voliče 

nejméně přívětivou podobou přísně vázané kandidátky je řazení kandidátů abecedně, 

volič bez možnosti preferencí volí pouze stranu a konkrétní kandidátní, kterým připadne 

mandát, jsou po volbách vybíráni až následně stranickým vedením. 

Kriticky se k takovýmto přísně vázaným kandidátkám vyjádřil český ústavní právník a 

politik B. Baxa v díle Stát a občan (1922), „nikdy nesluší zapomínati, že politická 

strana jest pouze dobrovolnou organizací, a že národ jest v pravé své podstatě souhrn 

plnoprávných občanů státních a nikoliv souhrn politických stran. Kde takový zjev se 

dostavuje, tam nelze mluvit o zdravých poměrech politických, tj. zejména v těch státech, 

kde politická moc bere občanům svobodu, obzvláště volební a činí z občana pouhý svůj 

nástroj“. 180 

2. Kandidátní listiny vázané (open list, flexible list) 

I zde je volič odkázán při odevzdávání hlasu na jedinou z navržených 

kandidátních listin. Nyní však může ovlivnit pořadí na této kandidátní listině 

preferenčními hlasy nebo označením změny pořadí zařazených kandidátů. 

M. S. Shugart rozlišuje dvě dimenze a v každé dvě polarity vázané kandidátní listiny. 

Celkem tedy 4 různé varianty vázané kandidátky. První dimenzí je určování pořadí 

kandidátů, a to buď čistě na jejich ziscích preferenčních hlasů (pořadí na kandidátní 

listině je zcela irelevantní), nebo pokud je určeno pořadí na kandidátce a preferenční 

hlasy slouží primárně k přeskočení výše nominovaného kandidáta. K přeskočení je 

nutné pro kandidáta získat určité zákonem stanovené procento preferenčních hlasů, výše 

tohoto limitu značně působí na celkový systém preferenčního hlasování, mimo jiné i 

svým psychologickým účinkem na voliče (pokud bude hranice nastavena nesmyslně 

vysoko, voliče to přirozeně spíše odradí). Jak je vidět, o zvolení konkrétního kandidáta 

tedy až do určitého okamžiku rozhoduje v tomto případě výhradně strana, která 

kandidátní listinu sestavila a kandidáty nominovala v určitém pořadí. Druhou dimenzi 
                                                           
180 B. Baxa, Stát a občan (1922), str. 48, cit. podle Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda, I. díl 
(1998), str. 190 
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sám Shugart v průběhu doby modifikoval. Nejprve (2005) šlo o to, zda má volič 

preferenční hlas jeden nebo více, později (2008) tato dimenze pokrývala otázku, zda je 

udělení preferenčního hlasu povinné, tj. volič tímto preferenčním hlasem hlasuje i pro 

danou stranu, která kandidáta nominovala, nebo naopak, že volič může dát svůj hlas 

konkrétní straně, aniž by preferenčně hlasoval pro některého z kandidátů. Jak rozebírá 

Chytilek v knize Volební systémy (2009), starší a novější verze jsou spolu velmi 

kompatibilní. Systémy s jedním preferenčním hlasem bývají založeny na tom, že volič 

podporou svého kandidáta zároveň vyjadřuje podporu straně, která ho nominovala. 

Pokud volič disponuje více preferenčními hlasy ve vázané kandidátce, vybírá primárně 

stranu, resp. kandidátní listinu, na které poté své preference umístí. V případě, že by 

volič žádnou individuální preferenci neudělil, znamená to, že volí kandidátní listinu, tak 

jak je nastavena. 181 

3. Kandidátní listiny volné (free list) 

Volné kandidátní listiny představují nejflexibilnější a nejvariabilnější způsob 

hlasování. Volič zde není vůbec vázán na jedinou kandidátní listinu. Existuje mnoho 

různých variací tohoto systému, volič se může pro konkrétní kandidátku rozhodnout, 

může na ní měnit pořadí, v některých případech může konkrétní kandidáty i vyškrtnout 

nebo naopak dopisovat, případně může hlasy kumulovat, tj. udělit jednomu kandidátovi 

dva a více hlasů, nebo může své hlasy i rozdělit mezi kandidáty různých politických 

stran, tedy na různé kandidátní listiny (=panašování). Takto odevzdané hlasy jsou 

přičítány jak označeným kandidátům, tak i kandidátce politické strany. Extrémní 

případem volné kandidátní listiny je Švýcarsko, kde je voliči ponechána volnost činit 

téměř jakékoli myslitelné úpravy. Volič si v podstatě může sestavit kandidátní listinu 

úplně sám podle svých představ a podle své libosti. To však nutně nemusí značit 

posílení voličova vlivu, jak nám ukazuje případ Švýcarska, kde je trvání a skladba vlády 

dána předem. 

Kritika kandidátní listiny 

Jádrem politicky aktivního lidu, říká k tomu Z. Neubauer, jsou političtí straníci, 

neboť právě v jejich rukách je sestavování všemožných kandidátních listin, jež jsou 

ostatním voličů již jen předkládány ke schválení, resp. k určení podílu pro onu či onu 

                                                           
181 Kolektiv autorů, Volební systémy (2009), str. 210, 211 
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skupinu předvybraných zastupitelů. 182 Hlavní vliv na sestavování kandidátek má dnes 

v rukou především vedení jednotlivých místních/regionálních/krajských organizací 

politických stran. Řadovým členům jsou návrhy kandidátních listin předkládány vlastně 

úplně stejně, jako jsou výsledné kandidátky předkládány voličům. Jde o to, že ač dnes 

členská základ dané strany se ani zdaleka nepřibližuje kvantu z poloviny minulého 

století, stále se jedná o dostatečný počet a na úrovni regionálních sdružení není možné 

znát všechny své spolustraníky. Proto je také jednodušší odsouhlasit ty, kteří byli 

navrhnuti svými místními organizacemi. Nesmíme ani opominout fakt, že mezi 

jednotlivými místními sdruženími přirozeně existují obdobné (často osobní) vazby a 

vztahy, sympatie a antipatie, koalice a opozice, jaké můžeme pozorovat na nejvyšší 

parlamentní úrovni mezi politickými stranami. Toto odsouhlasení je i projevem jistého 

nezájmu až apatičnosti, případně určité poslušnosti a strhnutí se jití s davem (v rámci 

místní buňky), neboť to je samozřejmě pohodlnější. 

 

06.IV.4 Tajné hlasování 

Stejně jako M. Antoš bych zde zmínil především to, že tajné hlasování musí být 

zakotveno ne jako právo, nýbrž jako povinnost voličů, aby se předešlo případným tlaků 

na veřejnost volby. Jak píše např. Antoš, určité praktické komplikace mohou nastat 

v případě distančního hlasování do přenosné urny, kdy tajnost hlasování nebývá vždy 

řádně dodržována. 183 

 

06.IV.5 Délka volebního období a zákon anticipovaných reakcí 

Významným faktorem ovlivňujícím postavení voleného orgánu je i délka 

funkčního (volebního) období, neboli doba, po které by se měly konat volby řádné 

nové. Kratší volební období lépe reflektuje momentální nálady a představy ve 

společnosti. Je větší pravděpodobnost, že voliči nezapomenou na část funkčního období 

a v následujících volbách jej zhodnotí celé. Zároveň se jim v paměti spíš uchovají 

předvolební sliby a jejich následná (ne)realizace. Na druhou stranu se tím zároveň 

značně omezuje prostor zvolených subjektů na realizaci jejich programů a slibů. 

Politické strany jsou v podstatě v permanentním předvolebním soupeření o voličské 

                                                           
182 Z. Neubauer, Státověda a theorie politiky (1948), str. 268, cit. podle J. Kysela, Ústava mezi právem a 
politikou (2014), str. 103 
183 M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 76 
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hlasy a to, podle pravidla anticipovaných reakcí, velmi ovlivňuje a paralyzuje jejich 

rozhodování a činnost, především pak tu týkající se nepopulárních kroků. Přirozeně 

převládne strach z brzkého zúčtování a zhodnocení jejich činnosti ze strany voličů, tedy 

to, co Schumpeter nazývá „lidovým plebiscitem“ a Popper „lidovým soudem“. Proto 

hrozí, že se političtí aktéři budou vyhýbat realizaci kroků, které veřejnost často 

nepřijímá příliš s nadšením, avšak pro fungování společenství jsou nezbytné. Tzv. 

pravidlo (princip) anticipovaných reakcí významný současný italský politolog a 

filosof G. Sartori v knize Teória demokracie (1993) formuluje tak, „že rozhodnutí 

volených politických reprezentantů, kteří chtějí být v podmínkách svobodné soutěže 

zvoleni znovu, podmiňuje anticipace toho, jak budou na jejich rozhodnutí reagovat 

voliči. Tvoří se tak zpětná vazba mezi reprezentantem a reprezentovaným“. Slovenský 

sociolog přednášející v Čechách P. Frič píše, jak toto pravidlo působí na politiky 

prakticky, „zákon anticipovaných reakcí však říká, že jít se svou vizí proti názoru 

veřejnosti je politická sebevražda“. 184 Úzce s tímto tématem také souvisí otázka 

kompetentnosti voličů, zda jsou schopni posuzovat politiku kompetentně. 

 

06.V  „Co“ vlastně volby jsou? 

Volby jako soutěž, ekonomická teorie demokracie, a především 

Schumpeterova neklasická teorie demokracie. 

Už samy volby jako prostředek k legitimizaci státní moci, založené na 

konkurenci, jsou svým způsobem bojem o voličské hlasy, soutěží o politické vedení, 

jak uvádí J. Schumpeter v díle Capitalism, Socialism and Democracy (1943). Jeho 

zredukování demokracie na pouhou politickou metodu bylo později již mnohokrát 

odmítnuto, pohled na volby, který předestřel, tedy jako na konkurenční soutěž 

politických stran o politickou moc, kterou získávají prostřednictvím hlasů voličů při 

volbách, se však zdá přesný a výstižný, o čem svědčí, že jej přejala za svůj většina 

významných politických myslitelů minulého století. 185 Musíme také konstatovat, že 

                                                           
184 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 155 
185 „Demokracie, tak jak funguje, nemá nic společného s nějakou nadsmyslnou ideou nebo s nějakým 
ideálním režimem. Je to souhrn prozaických institucí, které nutí vládce, aby se svými soupeři trvale a 
spořádaně soutěžili podle pravidel. (…) Taková definice demokracie – organizovaná soutěž kandidátů na 
výkon moci, takže prozatímní vítězové souhlasí s tím, aby jejich odpůrci mohli dostat znovu za několik let 
šanci, přičemž sama soutěž a výkon moci podléhají přesným pravidlům –, vyplývá z idejí J. Schumpetera, 
které přijala s druhotnými obměnami většina západních sociologů.“  R. Aron, Etudes de sociologiques 



95 

 

obraz demokracie de facto ztotožněné pouze s voličským výběrem a následnou „vládou 

stran“ je v současné době reálné podobě politiky (bohužel) velmi blízký. 

Na Schumpeterův model konkurenčního elitismu navázal A. Downs ve své 

ekonomické teorii demokracie (The Economic Theory of Democracy (1957)). 186 Píše, 

že volby jsou jakýsi politický trh, kde politik představuje podnikatele, kterému jde o to, 

získat státní moc, resp. podíl na ní, a volič je spotřebitelem, který si volí politickou 

stranu, která nejlépe vystihuje jeho vlastní preference. Politické strany jsou vzájemně si 

konkurující podnikatelské subjekty usilující o maximalizaci zisku hlasů ve svůj 

prospěch. Volič je schopen si vybrat z několika alternativ a ty vzájemně seřadit na 

základě svých preferencí. Na model ekonomické teorie můžeme volby nahlížet ze dvou 

perspektiv, které jsou rozdílné, zda u volby klademe z pohledu voliče důraz na ráz 

retrospektivní či prospektivní; 

1. Retrospektivní ráz volby – voliči posuzují politiku na základě minulých 

výsledků 

2. Prospektivní ráz volby – rozhodnutí voličů při volbě jsou motivována volební 

sliby. 

Těmto dvěma perspektivám více méně odpovídá i rozdílný způsob hodnocení 

strany vládní a strany opoziční (elity vládnoucí a elity čekající), které provádí volič. 

Strana u moci je hodnocena právě především na základě svých minulých, již 

dosažených výsledků, strana v opozici bývá častěji hodnocena na základě svých slibů. 

Ačkoliv jsem psal, že Schumpeterův pohled na demokracii a volby jako soutěž 

přejala většina západních sociologů, ne každý jeho myšlenky souhlasně rozvíjel dál. 

Např. podle S. Brittana 187 je politický proces založený na konkurenčních volbách 

nakonec kontraproduktivní. Politikové soupeřící o hlasy voličů jsou při snaze o 

maximalizaci efektu na politickém trhu nuceni přebíjet se vzájemně stále méně 

reálnými sliby, sliby rostoucích výdajů a velkorysejších vládních programů. Dle 

Heywooda můžeme tradičně hledat chybu na obou stranách, jak u politiků, tak i u 

voličů. 

                                                                                                                                                                          

(1988), citováno podle M. Novák, Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie, 
str. 12 
186 A. Heywood, Politologie (2008), str. 110 
187 S. Brittan, The Economic Consequences of Democracy (1977), cit. podle A. Heywood, Politologie 
(2008), str. 112 
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Vraťme se nyní zpět k nosnému tématu této části, a to k Schumpeterovi, jeho 

knize Kapitalismus, socialismus a demokracie a jeho neklasickému pojetí demokracie, 

které je však podle něho realitě mnohem blíže než klasická definice. Podle klasické 

doktríny je volba reprezentantů podřízena určitým politickým tématům, lid volí své 

zástupce, aby na základě prolínajících se názorů na konkrétní politické otázky. „The 

democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions 

which realizes the common good by making the people itself decide issues through the 

election of individuals who are to assemble in order to carry out its will.“ 188 Těmito 

slovy Schumpeter definuje demokracii normou klasické doktríny. Podle Schumpetera 

však nic jako „obecné blaho“ ani „vůle lidu“ neexistuje (stejně tak považuje za 

nerealistické racionální chování voličů, díky němuž může být obecné dobro zjištěno a 

vůle lidu formována). „Vůle lidu“ není nějaká hnací síla celého politického procesu, ale 

je pouhým jeho produktem, je vždy formována profesionálními vůdci, zvolenými 

politiky, uměle vytvořená, např. propagandou. Schumpeter se ptá, odkud pochází 

iniciativa. A ta téměř vždy přichází shora, volič si vlastně ani nevybírá kandidáty. 

Dokonce i při volbách, kdy se iniciativa zdánlivě přesouvá do rukou skutečného 

suveréna, lidu, voliči své vůdce pouze pasivně akceptují nebo odmítají. Nejedná se o 

žádné aktivní schvalování. Tradiční doktrína podle Schumpetera připisovala voliči 

neúměrně velkou a nereálnou míru iniciativy. 189 

V dnešní době je nutné obrátit pořadí, řešení politických otázek by mělo být 

podřízeno volbě reprezentantů. Úlohou lidu je tak vytvořit vládu, resp. nějaký 

zprostředkující orgán, který se o vytvoření orgánu moci výkonné následně postará. 

Schumpeter proto redefinuje demokracii takto: „the democratic method is that 

institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals 

acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the peoples vote“ 190 

(dnes známo jako Schumpeterova neklasická teorie demokracie). Následně by měla 

nastat mezi reprezentanty a reprezentovanými „dělba moci“, a politická činnost, 

                                                           
188 J. A. Schumpeter; Capitalism, Socialism and Democracy, str. 250, „Demokratická metoda je 
institucionální uspořádání k dosažení politických rozhodnutí, která realizují obecné blaho tak, že lid sám 
rozhoduje sporné otázky volbou jednotlivců, kteří se mají shromáždit za tím účelem, aby vykonávali jeho 
vůli.“ 
189 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 99, 100 
190 J. A. Schumpeter; Capitalism, Socialism and Democracy, str. 269, „demokratická metoda je takové 
instituční uspořádání sloužící k dosahování politických rozhodnutí, ve kterých jednotlivci v konkurenčním 
zápase o volební hlasy lidu získají moc rozhodovat“ 
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poltické vedení země, se zvolením stává pouze věcí reprezentantů. 191 Voliči sami 

nejsou s to své vůdce ani kontrolovat (neboť masy na to nejsou dostatečně kompetentní) 

a skutečná kontrola probíhá mezi jednotlivými elitami navzájem, mezi vládou a opozicí. 

192 

Můžeme se ale podívat na situaci v ČR týkající se kontroly hospodaření a 

financování politických stran, kterou jsem již rozebral v kapitole Hospodaření a 

financování politických stra. Kontrolu provádí Kontrolní výbor PS, který je složený ze 

zástupců jednotlivých politických stran a politici se tak vlastně kontrolují navzájem. A 

je to terčem značné kritiky z řad domácích i zahraničních odborníků. Mj. taky proto, že 

za celou dobu ještě ani jednou nedal Kontrolní výbor podnět pro udělení sankce (pokuta 

či pozastavení výplaty státních příspěvků) některé z politických stran v souvislosti 

s jejich hospodařením, které, jak nám již některé kauzy ukázaly, zdaleka není tak čisté. 

Dostáváme se tak do reálné situace, kdy jednotlivé elity se navzájem sice mohou 

kontrolovat, avšak ze zištných zájmů to nedělají. Vzájemně si nechávají volné ruce a 

není tu nikdo, kdo by k další kontrole byl oprávněn. 

K Schumpeterově neklasické teorii demokracie ještě zmíním, že v soutěži o 

politické vedení, o moc v zemi vyniká úloha zejména politických stran. 

                                                           
191 J. A. Schumpeter; Capitalism, Socialism and Democracy, str. 295, „...they (the voters) must 
understand that, once they have elected an individual, political action is his business and not theirs.“ 
192 P. Frič, Vůdcovství českých elit (2008), str. 100 
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07. Volební systém 

 

07.I  Co je volební systém? 

Volebním systémem rozumíme klíč, způsob, jakým jsou kandidátům 

přiřazovány mandáty (případně funkce) s ohledem na výsledek hlasování ve volbách. 

Volební systém je rozhodujícím znakem každého volebního procesu a právě na něm 

závisí konečný volební výsledek. V současné době rozlišujeme dvě hlavní skupiny 

volebních systémů, historicky starší jsou volební systémy většinové, novější pak 

volební systémy poměrného zastoupení. Jakýsi průnik těchto dvou systémů pak 

představují smíšené volební systémy. 

Je pravděpodobné, že jakékoliv hlasování ve všeobecných volbách bude vést 

k různému složení voleného orgánu, budeme-li výsledky tohoto hlasování interpretovat 

za použití rozdílných volebních systémů. Jestliže odpovídající právní regulace 

volebního systému může ovlivnit tak zásadním způsobem výsledky voleb a tím i 

politický vývoj ve státě, je její význam neoddiskutovatelný. Absolutní důležitost 

volebních systémů pro demokratickou společnost vystihl italský politolog a filosof 

G. Sartori v předmluvě Srovnávacího ústavního inženýrství (2001). Volební systémy 

podle něj představují základní součást chodu celého politického systému a jsou také 

„nejvšestrannějším politickým nástrojem, jímž lze mimo jiné utvářet i stranický systém a 

ovlivňovat spektrum reprezentace“. Tato role volebnímu systému náleží vždy, „nemusí 

být formálně zahrnut do ústavního textu“. 193 Stejně tak i A. Lijphart, soudobý 

holandský politolog specializující se mimo jiné i na volební systémy, po více než třiceti 

letech věnovaných studiu různých demokratických režimů dochází k jednoznačnému 

závěru, že volební systémy mají, ač nepřímou, tak klíčovou důležitost pro kvalitu celé 

demokracie. 194 

Americký profesor politické vědy na Yale D. Rae definuje volební systém „jako 

mechanismus, jehož pomocí je řízen proces, během něhož jsou artikulovány preference 

voličů a následně převedeny na nějakou formu řídící autority (např. parlamentní 

                                                           
193 G. Sartori, Srovnávací ústavní inženýrství (2001), str. 9 
194 Kolektiv autorů, Volební systémy (2009), str. 96 
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křesla)“. 195 Na volebním systému Rae ukazuje na tři stupně, v jejichž průběhu dochází 

k převodu vůle voličů na řídící autoritu: 

1) Hlasování (balloting) je procesem, v němž má volič možnost projevit svou 

vůli. 

2) Vymezení volebních obvodů (districting) je meziprocesem, který 

(spolu)určuje způsob, jakým budou odevzdané hlasy převedeny na řídící 

autoritu. 

3) Během sčítání hlasů (counting) dochází k převodu hlasů na řídící autoritu, 

typicky mandáty. 196 

 

07.II  Základní prvky volebních systémů 

Technika převodu hlasů na mandáty jako rozhodující kritérium pro klasifikaci 

volebních systémů je ovlivňována celou řadou faktorů. A. Lijphart vymezil jako jejich 

základní prvky volební formuli a velikost volebního obvodu. Tyto dva základní prvky 

bývají často dále ještě doplňovány také podobou hlasování. 197 Jako volební formule 

(electoral formula) chápeme techniky převodu hlasů na mandáty, a to jak obecné, které 

určují hlavní typy volebních systémů, tedy volební systémy většinové a volební systémy 

poměrného zastoupení, tak i konkrétní, které následně rozlišují jednotlivé subtypy. 

Velikost volebního obvodu (magnitude) nám říká, kolik se v daném volebním obvodě 

rozděluje mandátů. Volební obvody tedy mohou být jednomandátové nebo 

vícemandátové, které poté dělíme na malé, střední a velké. Obecně jsou za volební 

obvody velké považovány takové, ve kterých se rozděluje 10 a více mandátů. A co se 

týká podoby hlasování (ballot structure), zde rozlišujeme především dichotomii 

hlasování kategorické, ve kterém volič pouze vybírá jednu z nabízených alternativ, a 

hlasování ordinární, kdy je voliči umožněno stanovit své preference. 

Kromě výše uvedeného rozlišení základních prvků volebních systémů, které si 

dovolím nazvat tradičním, se můžeme ještě setkat s dalšími typy určení stavebních 

kamenů volebních systémů. R. Taagepera ve své knize Predicting Party Sizes (2007), 

která mimochodem podle autorů knihy Volební systémy představuje zřejmě 

                                                           
195 Tamtéž, str. 60 
196 Tamtéž 
197 Tamtéž, str. 22 
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nejkomplexnější klasifikaci, 198 pracující s výše uvedenými kategoriemi, představuje 

jako hlavní prvky velikost voleného shromáždění, velikost volebního obvodu a podobu 

hlasování. Zde se tedy navíc setkáváme s velikostí voleného shromáždění, kterého se 

volby týkají. Kombinace velikosti volebního obvodu a velikosti voleného 

shromáždění, ovlivňuje velikost zisku mandátů největší strany i rámcový stupeň 

proporcionality (tj. velikost disproporcionality), která prostřednictvím psychologického 

efektu ovlivňuje podíly hlasů, které produkují konkrétní hodnoty efektivního počtu 

volebních stran. Velikost zisku největší strany má význam pro efektivní počet 

parlamentních stran a společně s tím, jak se rozvíjejí strategické úvahy voličů o účincích 

volebního systému, i na konkrétní zisky mandátů dalších stran. A efektivní počet 

parlamentních stran ovlivňuje trvanlivost vládního kabinetu. V práci The Politics of 

Electoral Systems (2005) autoři Gallagher a Mitchell představili dokonce šest dimenzí 

tvořících základy volebních systémů. Jsou jimi již popsané velikost volebního obvodu a 

podoba hlasování, dále pak počet hlasů, volnost voliče při výběru jednotlivých 

kandidátů, počet úrovní, na kterých dochází k distribuci mandátů, tedy skrutinia a 

konečně, opatření snižující míru disproporcionality volebního systému. 199 

 

07.III  Proč měnit volební systém, má to vůbec nějaký smysl? 

Je změna volebního systému jeden z prostředků, jak dosáhnout větší důvěry lidu 

v jejich zastupitele, ve zvolené reprezentanty? Nepochybně, když víme, že volby samy 

o sobě jsou předpokladem odcizení. Přesto však zdánlivě volby nepředstavují téměř 

žádný problém. Jak se říká, že v naší zemi se nadává na vše, obzvlášť spojené 

s politikou, nadávky na špatnost, nespravedlivost volebního systému moc neuslyšíme. 

To nám ale zdaleka neříká, zda je volební systém dobrý. A pokud je náš volební systém 

špatný, jak jej napravit. 

Přesto asi není pochyb, že ani sebedokonalejší volební systém celou situaci sám 

o sobě nenapraví.  Jak říká např. T. Lebeda, 200 nestačí pouze (jakkoliv) změnit volební 

systém, je potřeba změnit způsob politiky, politickou kulturu a co si politici mohou 

dovolit a co už ne. Lebeda v rozhovoru, stejně jako já, dále poukazuje, že na současný 

                                                           
198 Tamtéž 
199 Tamtéž, str. 23 
200 T. Lebeda, dostupné na: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/politolog-zazivame-vaznou-krizi-
duvery-v-demokracii/r~i:article:776657/ 
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volební systém je potřeba se nejdříve podívat a říci, že je takový a takový, proto 

následky z něho jsou takové a takové a to je dobře a špatně proto a proto. A na základě 

toho si pak říci, ale vždyť by bylo mnohem lepší, aby ty následky nebyly takové a 

takové, ale spíš makové a makové, proto uděláme to a to. Musíme mít na paměti, že 

volební systém je především nástroj k dosažení určitých cílů, a my si musíme tyto 

cíle stanovit a pak se k nim pokusit dostat. 

 

Jsou tedy voliči se současným volebním systémem (ne)spokojeni? A proč? 

Nemá příliš význam se ptát, zda jsou voliči s jakýmkoliv volebním systémem 

spokojeni, neboť odpověď na tuto otázku bude nepochybně zabarvena jejich 

subjektivním vnímáním skutečností. Lépe nám poslouží otázka, zda voliči s daným 

volebním systémem mohou být spokojeni. Zde totiž budeme vycházet z jasně daných 

objektivních a racionálních předpokladů, které by pak měly vést ke stejně jasným a 

racionálním závěrům. Ptejme se tedy, zda volební systém dobře plní funkce, které od 

něho očekáváme, které považujeme za důležité pro vyrovnávání pnutí ve společnosti 

mezi reprezentanty a reprezentovanými, mezi lidem a elitou vládnoucích. 201 

Základními dvěma aspekty zastupitelské vlády, vztahující se a z volebních 

systémů přímo vycházející, a také zdánlivě vzájemně neslučitelnými, jsou její 

akceschopnost a reprezentativnost. Volební systémy se tedy liší zejména v tom, jak 

reprezentativní výsledná vláda je, a jak velkou (akce)schopnost k řešení politických 

témat držitelům vládní autority, poskytují. Tato akceschopnost je určována zejména 

podobou zvoleného shromáždění jako výsledku účinku volebního systému. Od 

volebních systémů se tedy očekává, že vygenerují vládní autoritu, schopnou řešit 

politická témata (princip akceschopnosti), ovšem ne takovou, která permanentně 

vylučuje určité hráče ze hry (princip reprezentace). 202 Reálně vyloučit nějakého hráče 

ze hry není vůbec snadné, a problém demokratických systémů nespočívá nejčastěji v 

tom, „že by se vítěz poraženého snažil „zlikvidovat“, ale spíše v tom, že se vítěz (pokud 

nějaký vůbec je) bojí provádět nutné reformy, i když je ve svém programu slíbil.“ 203 

                                                           
201 Ve státovědě se můžeme setkat s tzv. psychologickou interpretací státní moci, vycházející ze dvou 
tužeb lidem přirozeně vlastních, touha po moci, touha po svobodě. Střet těchto dvou tendencí vyvolává ve 
společnosti sociální pnutí mezi vládnoucími a ovládanými, které může být vyrovnáváno svobodnými 
volbami. V. Pavlíček a kolek., Ústavní právo a státověda, I. díl (1998), str. 68 
202 nebo také vládnutelnost (governability – schopnost vládnout) a reprezentativita (representation) 
203 M. Novák, Úvod do studia politiky (2011), str. 60 
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07.IV  Který volební systém je nejlepší? 

V letech 2004-2005 provedla trojice S. Bowler, D. Farrell a R. Pettitt unikátní 

výzkum mající napomoci zodpovědět otázku, který volební systém je nejlepší. Tato 

otázka byla předložena na posouzení 169 expertům, kteří měli seřadit devět volebních 

procedur. Jasným vítězem tohoto klání se stal personalizovaný poměrný systém, měl 

nejlepší průměrné pořadí (2,37), nejvíce prvních preferencí (52 ze 169) a porazil ostatní 

návrhy i v párovém hlasování. Na druhém místě se umístil systém jednoho přenosného 

hlasu, STV (jen o málo horší průměrné pořadí 2,60 a druhý nejvyšší počet prvních 

preferencí – 38). Naopak systém jednoho nepřenosného hlasu, SNTV se umístil na 

posledním místě, zdaleka nejhorší průměrné pořadí – 6,76 a pouze 3 primární 

preference. Pro zajímavost uvádím, že pro autory tohoto výzkumu byl největším 

favoritem na vítězství listinný poměrný systém. Výzkum také zjišťoval hodnocení 

expertů, jak jsou volební systémy schopny plnit některá normativní kritéria 

(reprezentace menšin, odpovědnost vlády, proporcionalita, efektivita vlády, dobrá 

reprezentace volebního obvodu, zajištění stranické koheze). 204 

 

Soupeření volebních systémů v teorii 

Míru proporcionality považuje za (daleko) nejdůležitější normativní kritérium 

volebních systémů A. Lijphart. Mimo jiné tvrdí, že „existuje univerzálně přijatelný 

argument, že proporcionalita (na výstupu) by měla být hlavním cílem volebních 

systémů, hlavní kritériem, podle něhož by měly být posuzovány“ a „zejména pro 

zastánce proporčních systémů je proporcionalita synonymem „volební spravedlnosti“. 

Na druhou stranu, asi se všichni shodneme, že „v systémech produkujících disproporční 

výsledky vzniká nevyhnutelně pocit, že volební výsledky jsou neférové a 

nedemokratické“. 205 Tento holandský politolog tedy preferuje poměrné volební 

systémy, a to konkrétně listinné poměrné systémy, více skrutinií a velké volební 

obvody, které kromě lepšího projevení předpokladů poměrných systémů umožňují i 

dostatečnou kontrolu nad demokratickým politickým procesem pro elity politických 

stran. U Lijpharta je nakonec volební systém prostředkem, jehož hlavním (a ve své 

podstatě jediným) úkolem je zajistit co nejvíce reprezentativní vládu. Opačný názor 

                                                           
204 Kolektiv autorů, Volební systémy (2009), str. 97 
205 Tamtéž, str. 96 
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zastává G. Sartori (Srovnávací ústavní inženýrství (2001)). Obsáhlou argumentaci 

Lijpharta na obhajobu poměrných systémů zestručňuje, že „podstatou demokratické 

politiky je reprezentativní vláda, nikoli dobrá vláda“. Sartori se zaměřuje na význam 

„reprezentativní vláda“, který dle něho znamená „reprezentativní a odpovědná vláda“, 

tyto pojmy dále analyzuje a rozvádí. 206 Ve výsledku si je vědom důležitosti obou 

základních aspektů, avšak před principem reprezentace mírně preferuje princip 

akceschopnosti. Adekvátní propojení reprezentace s dostatečnou schopností vládnout je 

schopen velmi účinně dosáhnout systém poměrného zastoupení „ve svých nečistých 

formách“. 207 Princip akceschopnosti vlády také jednoznačně preferuje M. Duverger, 

který je radikálnější a proto se staví za volební systém prvního v cíli. 208 Jinou cestu 

k témuž výsledku, preferenci většinových systémů, můžeme pozorovat u dvou 

rakouských myslitelů. J. Schumpeter spatřoval skutečný předmět voleb ve vzniku 

vlády, tedy určení vítěze voleb, určení vůdce, který také přijímá zodpovědnost za své 

konání a v den nových voleb je připraven čelit „lidovému plebiscitu“. Ve vládách 

v proporcionálních systémech (nejčastěji koaličních nebo menšinových) není pro voliče 

snadné komu tuto odpovědnost přisoudit. A proto jsou pro Schumpetera lepší volební 

systémy většinové. 209 Zase z druhé strany, pokud bychom, rádi ponechali značné 

strategické možnosti a manévrovací prostor nejen politickým elitám, ale i voličům, 

vítězně by nám zřejmě vyšel zřejmě systém jednoho přenosného hlasu. 210 

Jak můžeme vidět, co kapacita v otázce volebních systémů, to rozdílný názor na 

tu jistou otázku. V současné době zatím neexistuje žádný ideální volební systém, což 

mimo jiné říká i P. Norris v knize Electoral Engineering. Voting Rules and Political 

Behavior (2004). V tomto díle právě zdůrazňuje obtížnost vypracování jednotné 

normativní teorie volebního designu, která by byla obecně platná pro všechny politické 

systémy. Doporučení konkrétního volebního designu pak musí vycházet z analýzy 

unikátních strukturních dispozic každé konkrétní země. 

„V podstatě jde o to najít vždy formu nejpřiměřenější okolnostem. V názoru na 

to, co je za daných okolností nejvhodnější, se mohou rozumní lidé rozcházet. Ale pokud 

                                                           
206 G. Sartori, Srovnávací ústavní inženýrství (2001), str. 86 
207 M. Novák, Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie, str. 24 
208 M. Duverger, Electoral laws and their political conseqences (1986), Kolektiv autorů: Volební systémy, 
str. 99, pod čarou 64 
209 M. Novák, Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie, str. 17, 23 
210 R. Taagepera a M. Shugart, Seats and Votes (1989), Kolektiv autorů, Volební systémy (2009), str. 99, 
pod čarou 64 
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se všichni shodují v tom, že žádná forma není vhodná pro všechny situace, zůstává 

určitá naděje, že najdeme takovou formu autority, která vyhovuje za daných okolností.“ 
211 

Jeden ze směrů v současných volebních studiích představuje tzv. teorie sociální 

volby, která stojí na tezi, že neexistuje všeobecně použitelné volební pravidlo, které by 

vyhovělo deseti normativním kritériím, které teoretici sociální volby využívají 

k hodnocení volebních pravidel. Z tohoto pohledu můžeme vnímat jako hlavní funkci 

volebního systému uskutečnit svůj vlastní potenciál, snažit se o naplnění co nejvíce 

normativních kritérií, které si jeho tvůrci předsevzali. Zároveň je z výše psaného jasné, 

že všechna kritéria splnit není možné. Neměli bychom tedy zapomínat na druhou stranu 

mince a přehlížet možné nežádoucí efekty volebních systémů. Právě v teorii sociální 

volby (navazující na paradox Arrowova teorému) je proto kromě „funkce“ „silným 

tématem i „dysfunkce“ volebních systémů, tj. analýza způsobů, jejichž pomocí mohou 

být politickými elitami i voliči pravidla využívána takovým způsobem, že produkují 

společensky nežádoucí výsledky“. Při tvorbě/zavedení nového volebního systému tak 

musíme mít na zřeteli, že v některých dimenzích může být jeho dysfunkce nebezpečná. 

212 

 

07.V  Mechanický a psychologický efekt volebního systému 

Nesmíme zapomínat, jak si M. Duverger v souvislosti s působením systému 

prvního v cíli všiml, že (všechny) volební systémy mají mechanické a psychologické 

účinky. Mechanickým efektem každého volebního systému je čistý přepočet hlasů na 

mandáty. Mechanický efekt tak můžeme vlastně ztotožnit s volební formulí. Nedílnou 

součástí každého volebního systému je i efekt psychologický, dokonce můžeme říci, že 

psychologický efekt ten mechanický dalece předchází a ovlivňuje chování všech aktérů 

volby, jak voličů, tak soupeřících subjektů. 

Rozdíl mezi mechanickým a psychologickým efektem si můžeme názorně 

demonstrovat v případě nově zavedené volební klauzule. Hned v prvních volbách po 

jejím zavedení se projeví mechanický účinek této uzavírací klauzule. Její psychologický 

                                                           
211 R. Dahl, After the Revolution? Authority in a Good Society. (1990), str. 75, cit. podle M. Novák, Je 
konsensuální „model“ demokracie nejlepší?, Sociologický časopis, 1998, Vol. 34, str. 3, dostupné na: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/be92713ffdfd5a1f71837e76e1bfb3b008d0b517_241_003NOVAK1.pdf 
212 Kolektiv autorů, Volební systémy (2009), str. 64, 65 
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efekt však budeme moci pozorovat až později, řekněme při druhých až třetích volbách, 

kdy bude v účinnosti. Tento čas poslouží voličům, aby se s touto volební klauzulí 

seznámili a následně uzpůsobili svou volbu. Jako příklad můžu uvést „strategickou 

volbu“, kdy potenciální volič strany malé, která má pouze mizivé šance dostat se 

voleného sboru, či překročit nějakou, pro onoho voliče, relevantní hranici (např. 

klauzule pro získání státních příspěvků), dá svůj hlas raději straně, která mu je sice 

programově méně blízká, ale zase má větší šanci překonat volební klauzuli. 

Psychologický účinek poprvé popsal Duverger již v roce 1950 v kolektivní monografii 

Influence des systèmes électoraux sur la vie politique. Na Duvergera mimo jiných 

navázal i estonský politolog R. Taagepera, který říká, že volební systém v důsledku 

svého mechanického účinku ovlivňuje rozdělení mandátů a zároveň pomocí 

psychologického účinku i rozdělení hlasů. Psychologický efekt určuje způsob hlasování 

voličů ve volbách, poměrné zastoupení předpokládá „upřímné hlasování“ (umožňuje 

voliči vyjádřit svou první preferenci), kdežto většinové volby vyžadují „strategické 

hlasování“ (voliči koncentrují své hlasy na pravděpodobné vítěze). 213 

                                                           
213 R. Farquharson, Theory of Voting (1969), cit. podle G. Sartori, Srovnávací ústavní inženýrství (2001), 
str. 88 
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08. VOLBY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

08.I  Volební systém v České republice 

 Volební systém, který máme v současné době v ČR do Poslanecké sněmovny, 

tedy dle zásad poměrného zastoupení, 14 různě velkých volebních obvodů (M = od 5 do 

25 mandátů), 5 % uzavírací klauzule na celorepublikové úrovni a přidělování mandátů 

v jednotlivých obvodech pomocí D'Hondtovy řady dělitelů (1; 2; 3; 4;…) v jediném 

skrutiniu, ve výsledku působí disproporčně, a to disproporčně směrem k většinovému 

systému. To znamená, že nadhodnocuje velké strany a podhodnocuje strany malé. 

Nejočividnější případ nastal po volbách v roce 2006, kdy se naplno projevila nerovnost 

hlasů. Strana zelených (nejmenší parlamentní strana) potřebovala 56 tisíc hlasů na jeden 

mandát, ČSSD (vítěz tehdejších parlamentních voleb) stačilo k zisku jednoho mandátu 

pouhých 20 tisíc hlasů. Je jasné, že k úplné vyrovnanosti nemůže dojít, je však 

nepochybně zarážející a také alarmující, když je taková nerovnost téměř trojnásobná. 

Tyto excesy by snad mohly být obhajitelné, pokud by se skutečně více 

projevovaly znaky většinových systémů, na mysli mám především klasickou rozpornost 

mezi vládou reprezentativní a vládou akceschopnou. Kdyby tedy náš volební systém 

přes tyto nedostatky proporcionality dokázal generovat akceschopné a stabilní vlády, 

bylo by snazší hodnotit jej pozitivněji. Bohužel, opak je pravdou a náš volební systém 

ani není schopný produkovat stabilní vlády. Za 22 let existence samotného českého 

státu se již vystřídalo 13 různých vlád, to v průměru vychází 20 měsíců na jednu vládu. 

Není asi potřeba připomínat, že délka volebního období Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, a tedy i vlády, je ze zákona čtyřleté (48 měsíců). Cílem každého 

volebního systému v parlamentní demokracii by měla přirozeně být snaha generovat 

dostatečně reprezentativní vlády a zároveň vlády dostatečně stabilní a akceschopné. 

Princip reprezentace a princip akceschopnosti jsou rub a líc téže mince a (pouze) do 

určité míry stojí proti sobě, Novák to nazývá „trade off“. 

 

08.I.1  Volební obvody v ČR 

Česká republika je v současnosti rozdělena do 14 volebních obvodů podle 

geografického rozdělení odpovídajícího vyšším územně samosprávným celkům, tedy 13 

krajů a hlavní město Praha. Z toho pouze ve 4 obvodech se rozděluje více než 20 
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mandátů (hranice k získání již velmi proporčních výsledků), ve většině obvodů (8 ze 

14) se soupeří o počet mandátů mírně převyšujících 10 a zbylé dva obvody ani 

nespadají do kategorie velkých volebních obvodů, nejmenšímu z nich tradičně připadá 5 

mandátů. Což při současné situaci, kdy se voleb účastní velký počet stran, ani 

nepokrývá hranici, při které by mělo docházet k narovnávání disproporčních volebních 

výsledků. Zároveň je v takto malých obvodech přirozený práh podstatně vyšší než 

zákonná klauzule (5 %). I zde působí také psychologický účinek a tím je, že voliči malé 

strany nevolí tolik, jak by je volili ve větším volebním obvodu. To nakonec vede 

k situaci, že menším stranám scházejí voličské hlasy z menších obvodů a proto nejsou 

schopny překonat volební klauzuli. 214 

Čistě matematicky by se v každém ze 14 volebních obvodů mohlo rozdělovat 14 

nebo 15 mandátů (v 10 obvodech 14, ve čtyřech 15 mandátů). Žádný takový obvod by 

sice nenaplnil kvótu 20 mandátů, ale zato všechny by hravě  spadaly do velkých 

volebních obvodů (M = 10). Otázkou ale zůstává, jak takovéhoto ideálního přesného 

rozdělení dosáhnout. Nepochybně by muselo jít o uměle vytvořené hranice volebních 

obvodů, a to přináší jistá nemalá úskalí, jak že by to mělo být a vždy se to bude setkávat 

s nedůvěrou, zda takové hranice nejsou vytvořené i účelově. 

Spíše by se náš pohled však mohl ubírat směrem ke sjednocení některých 

volebních obvodů, tedy jejich celkovému snížení, avšak zároveň vzniknutí tak velkých 

obvodů, ve kterých by se v každém (kromě jedné výjimky) rozděloval více než 20 

mandátů. Vzniklo by tak 9 volebních obvodů tvořených 4 nynějšími kraji a pěti 

dvojicemi současných krajů; Zlínský a Olomoucký kraj (M = 24), Jihočeský kraj a 

Vysočina (M = 23), kraj Plzeňský a Karlovarský (M = 16), Ústecký a Liberecký (M = 

23), a konečně Královéhradecký a Pardubický kraj (M = 21). Tím bychom předešli 

podezření na gerrymandering, 215 a zároveň by byla velmi posílena proporcionalita 

celého systému i za ponechání ostatních stávajících podmínek 

Dalším tématem by mohla být možnost fixně stanovit počet mandátů v každém 

volebním obvodě (nezávisle na tom, jak by byly nastaveny). Rozdělení mandátů by 

poměrně odpovídalo počtu oprávněných voličů v daném obvodu, nikoli aktuálnímu 

                                                           
214 M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 94 
215 Gerrymandering, či volební geometrie se používá pro označení účelového vytváření volebních 
obvodů. Tento pojem vychází ze spojení jména guvernéra E. Gerryho a anglického slova Salamander. 
Viz. k tomu M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 63, pod čarou 161. 
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počtu voličů k poměru k celkovému počtu v daných volbách, jak je tomu dnes. Je však 

férové říci, že za současných podmínek dochází k minimálním změnám v počtu 

rozdělovaných mandátů v jednotlivých obvodech. S podobnou myšlenkou přišel již 

např. V. Šimíček, kterého zmiňuje M. Antoš. Šimíček dokonce uvažuje o rozdělování 

mandátů v závislosti na počtu obyvatel (tedy i občanů nevoličů a dokonce i cizinců). 

Antoš toto však odmítá a staví se na stranu současného stavu. 216 

 

08.I.2  Vývoj preferenčního hlasování při volbách do PS PČR 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996 a 98 měl volič k dispozici 4 

preferenční hlasy, aby se však projevily, muselo možnosti preferenčního hlasování 

využít minimálně 10 % voličů dané strany a zároveň by musel být konkrétní kandidát 

podpořen alespoň 10 % hlasujících pro jeho stranu. Jednalo se o velmi přísné limity, a 

proto byl také vliv preferenční hlasů na výsledky voleb absolutně minimální. Po nálezu 

Ústavního soudu č. 64/2001 Sb., který zrušil malé volební obvody, způsob přepočtu 

hlasů na mandáty, jelikož neodpovídal ústavou garantovanému poměrnému zastoupení 

v Poslanecké sněmovně a v poslední řadě i státní příspěvky, zůstalo z novely volebního 

zákona jen nefunkční torzo, jež však obsahovalo mimo jiné také snížení počtu 

preferenčních hlasů ze 4 na 2. Tato pravidla však v praxi nebyla nikdy využita, neboť 

ještě před volbami roku 2002 byla přijata další novela volebního zákona, zákon č. 

37/2002 Sb. Ten naopak na jedné straně posílil váhu preferenčních hlasů, jelikož nyní 

stačí kandidátovi získat 7 % ze všech hlasů, které strana obdrží, aby se automaticky 

posunul na první místo. Volič ale stále disponuje sníženým počtem dvou preferenčních 

hlasů. Zatím poslední novela v této oblasti byla provedena zákonem č. 480/2006 Sb. 

Došlo k dalšímu posílení preferenčního hlasování, počet preferenčních hlasů, které 

může volič udělit, byl (znovu) zvýšen na čtyři a konkrétnímu kandidátovi byla hranice 

naopak opět dále snížena, tentokrát mu stačí podpora alespoň 5 % hlasů voličů dané 

kandidátky, aby se posunul na první místo. Pokud zákonem stanovenou kvótu 5 % hlasů 

od voličů oné strany získá více kandidátů, všichni jdou automaticky na první místo. O 

jejich vzájemném pořadí pak rozhoduje absolutní počet obdržených hlasů, nikoli místo 

na kandidátní listině. 

 

                                                           
216 M. Antoš, Principy voleb v České republice (2008), str. 42, 43. 
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08.I.3  Podoba hlasování (ballot structure) v ČR, panašování 

Podoba hlasování koresponduje s formou kandidátní listiny. Připomeňme si, že 

ve volebních systémech s přísně vázanou kandidátní listinou může volič hlasovat pouze 

pro kandidátku jako celek, nemůže ovlivnit její podobu a možnost personální volby zde 

zcela vymizela. Jedná se o volbu čistě stranickou. Ve volbách namísto bezprostředního 

hlasování, např. o osobě budoucího poslance, je volič postaven do situace, kdy má 

pouze právo přihlásit se k některé z politických stran kandidujících ve volbách. 

 Na druhé straně stojí panašování, tedy jakási forma volné kandidátní listiny, je 

v České republice již nějaký čas používáno. Volič tak hlasuje při komunálních volbách, 

kdy jsou voleni zastupitelé do obecních zastupitelstev. Jedná se tedy o volby, kde by 

k sobě reprezentanti a reprezentovaní měli mít nejbližší a nejtěsnější vztah. Způsob 

hlasování v místních volbách je upraven v § 40 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb. (zákon o 

volbách do zastupitelstev obcí). Zde předkládám tři způsoby hlasování při volbách do 

obecních zastupitelstev v ČR podle citovaného zákona. 

1. Volba stranická 

 Volič v tomto případě zvolí pouze jednu z kandidujících politických stran. Tím jí 

odevzdá všechny své hlasy, tj. všechny hlasy, jimiž při volbě disponuje, a volič 

disponuje s počtem hlasům právě shodným s počtem mandátů v daném volebním 

obvodě. Všichni nominovaní kandidáti této strany tedy od takovéhoto voliče obdrží 

každý jeden hlas. Pokud voličem zvolená strana mám na své kandidátní listině méně 

kandidátů, než je počet volených zástupců (maximálně je možné shodně, § 22 cit. 

zákona), hovoříme o tom, že volič nevyužil všechny hlasy, které při této volbě měl. 

2. Volba personalizovaná 

Při personalizované volbě dává volič hlasy pouze jednotlivcům, kteří jsou 

nominování na kandidátních listinách, ale nehlasuje pro žádnou z kandidujících stran. 

Zvolení kandidáti mohou být vybíráni napříč všemi kandidátními listinami, volič si tedy 

sestavuje svou vlastní kandidátní listinu a každý jím vybraný kandidát obdrží jeden hlas. 

Volič má k dispozici tolik hlasů, kolik je volených zastupitelů. Nemůže tedy na „svou“ 

kandidátku nominovat více kandidátů, než má ze zákona hlasů. To by potom jeho 

volební lístek byl neplatný. Opačná situace je tu možná obdobě jako v předchozím 

případě, tedy situace, kdy volič nevyužije všechny své hlasy.
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3. Kombinace volby stranické a personalizované 

Kombinací dvou předchozích způsobů je situace, kdy volič zvolí jednu 

z kandidujících stran a současně hlasuje i pro jednotlivce, kteří jsou nominování napříč 

ostatními kandidátními listinami. Každý jím individuálně zvolený zastupitel obdrží 

jeden hlas. Rozdíl mezi počtem volených zástupců a hlasů voličem již odevzdaných je 

počet zbývajících hlasů, které jsou uděleny kandidátům nominovaných zvolenou 

politickou stranou. Hlas získají ti kandidáti na kandidátní listině shora (vyjma těch, kteří 

již byli zvoleni individuálně) až do vyčerpání všech zbývajících hlasů. I zde existuje 

teoretická možnost, že volič nevyužije všechny své hlasy. 

 

08.I.4  Komparace s Českou republikou 

Pro komparaci s Českou republikou a možná i nějakou inspirací pro budoucí 

vývoj, bych rád přiblížil různé volební systémy ve třech evropských zemích. Jedná se o 

Nizozemsko, Dánsko a Rakousko. Všechny tři státy jsou relativně podobné naší zemi 

co se rozlohy i počtu obyvatel týká, a nejblíže, nejenom geograficky, je nám Rakousko. 

Volební systém v Nizozemsku bývá označován jako jeden z vůbec nejvíce 

proporčních. Má k tomu vynikající předpoklady v podobě jediného velkého volebního 

obvodu, v kterém se rozděluje všech 150 mandátů, a nízká uzavírací klauzule. Ta 

v zákoně sice není nikde výslovně stanovena, avšak z okolností ji není těžké dovodit. 

Jak již bylo řečeno, v jediném obvodu se rozděluje 150 mandátů do dolní komory, 

Tweede Kamer, a to pomocí Hareovy kvóty doplňované metodou největších průměrů. 

Touto metodou jsou následně rozdělovány mandáty, které není možné přidělit Hareovou 

kvótou a to pouze mezi ty strany, které v prvním výpočtu, tedy prostřednictvím Hareovy 

kvóty, obdržely alespoň jeden mandát. Logicky tedy můžeme vypočítat, že k zisku 

alespoň jednoho mandátu je v Nizozemsku nutné získat ve volebním obvodě minimálně 

dvě třetiny procenta hlasů, neboli 0,67 % (Q = V / S). A to je vlastně ona uzavírací 

klauzule. Tento volební systém tedy díky svým specifickým rysům vytváří skvělé 

předpoklady pro co možná nejvíce proporcionální zastoupení ve voleném shromáždění, 

na druhou stranu ale taková velikost volebního obvodu ztěžuje možnost personalizace 

volby a může vést třeba k tomu, že v Tweede Kamer nebude žádný zastupitel s blízkým 

vztahem k některé z administrativních jednotek státu (řekněme na úrovni našich dřívější 

okresů, v extrémním případě třeba i na úrovni krajů). 
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Dánské království je reprezentantem systému, využívající kompenzační 

mandáty. Dánský parlament Folketing je jeden z prvních, který tento systém využíval, a 

to od roku 1915. V dnešní době se v něm rozděluje 179 mandátů, 4 jsou voleni 

v Grónsku a na Faerských ostrovech, 135 je přidělováno poměrným systému za využití 

modifikovaného dělitele Sainte-Lagüeho v 17 volebních obvodech a zbývajících 40 

mandátů jsou ponechány pro druhé skrutinium jako kompenzační. Není zde stanovena 

žádná uzavírací klauzule, tuto roli plní přirozený práh, který nutné překonat, a který je 

proměnlivý, velmi úzce spjat s velikostí volebního obvodu (M = 2 až 23). Pro postup do 

druhého skrutinia je potřeba splnit jednu ze tří zákonných podmínek. Poté tedy 

následuje druhá volební úroveň, ve které je nejprve rozděleno všech 175 mandátů 

v jediném celostátním obvodě, to na základě Hareovy kvóty a metody největších 

zbytků. Tak zjistíme, jak bude vypadat ideální a zároveň i konečné rozložení mandátů 

ve Folketingu. K tomuto ideálu se nakonec dostáváme tím, že využijeme 40 

kompenzačních mandátů na dorovnání těch 135 již daných prvním skrutiniem. 

Kompenzační mandáty jsou přidělovány těm kandidátům jednotlivých stran, kteří jen 

těsně neuspěli ve svém základním obvodu, čímž je udržen blízký kontakt mezi 

reprezentovanými a zastupitelem. 

A konečně Rakousko, zde jsou dokonce tři volební úrovně a celkově se 

rozděluje 183 mandátů. První skrutinium se odehrává na úrovni 43 základních 

volebních obvodů (M = 1 až 8), druhé je na úrovni volebních obvodů reflektujících 9 

spolkových zemí a to konečné je už na úrovni celého státu. Zároveň zde k tomu ještě 

působí celostátní uzavírací klauzule ve výši 4 %, kterou musí strany překročit, aby 

mohly participovat na přidělování mandátů. V prvním skrutiniu se mandáty alokují 

pomocí Hareovy kvóty, která je nejproporčnější. Na úrovni spolkových zemí se 

rozdělují kompenzační mandáty, kdy se vypočte, opět pomocí Hareovy kvóty, ideální 

proporce pro danou spolkovou zemi. Jelikož byla opět použita Hareova kvóta, ani 

tentokrát nejsou rozděleny všechny mandáty. Následuje tedy třetí a poslední skrutiniu. 

Na základě všech hlasů se vypočte ideální proporce pro celou zemi, tentokrát pomocí 

D'Hondtova dělitele. Opět je tedy použita jedna ze základních formulí bez účelových 

modifikací. S tímto (ideálním) výsledkem jsou pak konfrontovány zisky mandátů 

jednotlivých politických stran získaných na prvních dvou volebních úrovních a rozdíly 

jsou dorovnány. V tomto modelu je proporcionalita systému zaručena závěrečným 
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velkým volebním obvodem (M = 183), a použitím základní řady dělitelů (D'Hondtova 

řada). Prvních volební úrovně zase slouží k podpoře personality volby a vytvoření 

těsnějšího vztahu mezi reprezentovanými a reprezentanty. 

Shrnutí komparace 

Musím se přiznat, že z představených možností se mi nejvíce líbí volební systém 

použitý u našich jižních sousedů. Co se týká jeho případné realizace v České republice, 

největší kámen úrazu spatřuji ve vymezení základních volebních obvodů (znovu 

připomínám pojem gerrymandering vysvětlený výše). Druhá úroveň by přirozeně měla 

korespondovat s administrativním rozdělením země na vyšší územně samosprávné 

celky, což jsou současné volební obvody. 

 

08.II  Návrhy na změnu volebního systému 

V nedávné minulosti se objevilo hned několik rozličných návrhů, jak by 

případná změna volebního systému měla vypadat. Řada z nich poměrně rychle zapadla, 

některé možná čekají na vhodnou příležitost, a na některých se pilně pracuje a ladí se. Je 

však otázkou, zda skutečně všechny tyto návrhy jsou vedeny stejným záměrem, posílit 

důvěru voličů v politický systém jako celek. Nebo jsou některé návrhy zamýšleny za 

jiným účelem? A jaký by to mohl být? To můžeme lépe pochopit, pokud se na 

jednotlivé návrhy podíváme zblízka a podrobně se je pokusíme zanalyzovat. 

 

08.II.1  Návrh prezidenta M. Zemana 

 M. Zeman představil v Senátu dne 21. 3. 2013 návrh na novelu volebního 

systému složenou ze tří konkrétních změn. Těmi jsou více volebních obvodů (a tím i 

jejich zmenšení), snížení hranice u preferenčních hlasů a také možnost panašování, tedy 

možnost vybírat kandidáty a přidělovat preferenční hlasy napříč kandidátními listinami. 

Prezident mluvil o zavedení 35 volebních obvodů, v každém by se přidělovalo 5 nebo 6 

mandátů. Hlavní argumentace této změny stojí na vytvoření bližšího vztahu mezi voliči 

a jejich reprezentanty. Jak uvedl M. Zeman, 217 v současné době lidé vybírají z tisíce 

anonymních kandidátů, které neviděli a nic o nich nevědí, což, jak dále pan prezident 

pokračuje, „je tak trochu podvod na voličích“. V případě vzniku menších volebních 

                                                           
217 Dostupné na: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zeman-navrhl-zmeny-volebniho-systemu-vice-
kraju-vice-krouzkovani-967949. 
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obvodů by kandidáti měli reálnou šanci svůj obvod objet a představit voličům jak sebe 

tak i svůj program. V důsledku toho Zeman očekává zvýšení „participaci občanů na 

věcech veřejných“. 

Tento argument může být relevantní a pádný, avšak mnohem důležitější je, 

uvědomit si, co by taková změna udělala s celým volebním systémem. Mandáty by se 

alokovaly stejně jako dnes pomocí klasické D'Hondtovy řady dělitelů (1; 2; 3; 4;…) na 

jediné volební úrovni. A takto nastavená volební pravidla by působila disproporčně, a to 

směrem k nadreprezentaci velkých stran na úkor stran malých. Základní podmínkou pro 

získání mandátů je sice uzavírací klauzule, pokud se strana vůbec chce účastnit 

přidělování mandátů, musí na celorepublikové úrovni překonat hranici 5 % obdržených 

hlasů, konkrétní počty mandátů pak ale ovlivňuje ještě zisk strany v jednotlivých 

volebních obvodech. Při tom platí jednoduchá úměra, čím větší obvod (čím více voličů), 

tím více mandátů, a tím zároveň i větší šance pro menší strany, že získají mandát. Jako 

modelový případ můžeme uvést sněmovní volby v roce 2006, kdy Strana zelených 

v Libereckém kraji získala přes 9,5 procenta hlasů, jelikož jde však o druhý nejmenší 

obvod a v dolní komoře bývá zastoupen jen 8 poslanci (dle tohoto návrhu by bylo 

z každého obvodu ještě o dva nebo tři poslance méně), na SZ žádný mandát nezbyl. 

Naopak ve Středočeském kraji, jednom ze třech největších, kterému vzniká nárok na 22 

– 23 poslanců, Zelení nepřekročili ani republikovou kvótu a obdrželi jen něco přes 4 % 

hlasů, přesto získali jeden mandát. 

Princip reprezentace by však mohl být naopak posílen, pokud by se na volební 

úrovni navrhovaných 35 volebních obvodů rozdělovaly mandáty prostřednictvím 

Hareovy kvóty a zároveň by bylo zavedeno ještě druhé, celostátní skrutinium pro 

alokaci kompenzačních mandátů. V něm by byla použita D'Hondtova metoda pro 

vypočítání ideálního celorepublikového podílu mandátů a vzniklé rozdíly by byly 

následně dorovnány rozdělením právě kompenzačních mandátů. Samozřejmě by také 

bylo možné vložit ještě další skrutinium. První volební úroveň by zůstala v podobě, jak 

je tu prezentována, tedy 35 volebních obvodů (M = 5 – 6), kde by jako volební formule 

byla použita Hareova kvóta. Druhou volební úroveň by tvořilo 9 volebních obvodů (M 

= 16 – 25), které by odpovídaly 4 současným krajům a pěti dvojicím krajů, jak jsem o 

tom v této kapitole již psal. Znovu pomocí Hareovy kvóty bychom v tomto druhém 

skrutiniu vypočetli ideální poměr mandátů tentokrát pro ony vyšší volební obvody a 
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k dorovnání rozdílů by zde poté byly použity kompenzační mandáty. Jelikož jsme stále 

používali jako volební formuli Hareovu kvótu, nebyly by alokovány ještě kompletně 

všechny mandáty. V konečném, třetím skrutiniu bychom pak v jediném celostátním 

volebním obvodě (M = 200) prostřednictvím D'Hondtovy řady dělitelů získali ideální 

proporci všech mandátů pro celou republiku. Ty by byly následně dorovnány podruhé 

za použití kompenzačních mandátů. Konečné tříúrovňové rozpracování tohoto návrhu 

vytváří volební systém, jehož obdobná verze je používána v Rakousku. Nezávisle na to, 

kolik skrutinií by měl výsledný volební systém mít, je nepochybně žádoucí, aby byla 

stanovena nějaká uzavírací klauzule. Prezident Zeman se o ní nezmínil, domnívám se 

však, že by zůstala zachována stejná, jako je dnes, tedy 5 % hranice obdržených hlasů 

na celostátní úrovni (ve zmiňovaném Rakousku je klauzule o jedno procento nižší). 

Další změnou, kterou Zeman ve své projevu v Senátu uvedl, by mělo být snížení 

hranice preferenčních hlasů na posun do čela kandidátky ze současných 5 % na tři. 

Jeden ze Zemanových soupeřů o post prezidenta republik a současný ministr pro 

legislativu J. Dienstbier (ČSSD) navrhoval tuto bariéru úplně odstranit, snížit hranici na 

nulu a nechat tedy rozhodnout o pořadí pouze voliče. S tím však Zeman už nesouhlasí, 

neboť by to vedlo k tomu, že by ve Sněmovně byli pouze kandidáti velkých měst a 

zastoupení menších obcí by kleslo na nulu. 218  

Tento návrh tedy počítá i s panašováním, tedy možností přidělovat preferenční 

hlasy na různé kandidátní listiny, čímž by opět došlo ke zvýraznění personality volby, 

zároveň by to ale dále vedlo k oslabení politických stran. Podstatně více než u 

preferenčního hlasování by hrozilo, že se vážnými vzájemnými soupeři stanou i 

kolegové z téže politické strany. Posílení možností preferenčního hlasování a případně i 

možnost panašování by vytvořily na politické strany určitý tlak, aby do čela svých 

kandidátek dávaly charakterní a známé osobnosti. Zároveň by spolu s větším počtem 

volebních obvodů bylo nutné sestavit větší počet kandidátních listin a tím vzniká pro 

stranu i nutnost generovat více volebních lídrů-osobností pro jednotlivé obvody. Tyto 

dvě změny, více preferenčních hlasů a panašování, posílí voličské pravomoci na úkor 

nominujících stran. Od toho se vcelku oprávněně dá očekávat, že vtáhnou občany-voliče 

více do politiky. Stejně tak to však může zhoršit stabilitu vládních koalic, jak v jednom 

rozhovoru upozorňuje např. M. Škaloud (bývalý místopředseda senátní ústavněprávního 
                                                           
218 Dostupné na: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/zeman-popsal-navrh-na-zmenu-voleb-ztizi-
zivot-stranam/r~i:article:774737/. 



115 

 

výboru, ODS), v takovém případě vyvstává hrozba v podobě tzv. volných jezdců. 

Škaloud se dále také zastává politických stran, které jsou těmi subjekty, jež sestavují 

jednotlivé kandidátky, a podle něj disponují dostatkem informací o jednotlivých 

uchazečích o poslanecký mandát, „dá se říci, že těchto informací může být víc, než je 

schopna získat veřejnost krátce před volbami“. 219 

Podle Zemana jsou strany se současnou situací, volební obvody, v nichž se 

rozděluje více mandátů, tedy mnoho osob na kandidátních listinách a zároveň omezená 

možnost do složení kandidátek zasahovat, spokojeny. V souvislosti s myšlenkou 

panašování, kde se „setkal s téměř jednomyslným odporem všech politických stran,“ 

také říká, že „důvody odporu (vůči panašování) prý plně chápe, protože strany mají 

podle něj zájem umísťovat na kandidátky i lidi, o kterých nikdo nic neví“. 220 

 

Nález ÚS č. 64/2001 Sb. 

Jednu změnu volebního systému však Ústavní soud již v minulosti zamítl, 

jednalo se o některé části novelizovaného zákona č. 247/1995 Sb. (volební zákon) a 

ústavní stížnost podal tehdejší prezident ČR V. Havel. Tato novela volebního zákona 

znamenala faktický příklon našeho volebního systému poměrného zastoupení 

k volebnímu systému většinovému, a to ze dvou důvodů. Došlo ke značnému zvýšení 

počtu volebních obvodů (z osmi na 35) a přepočet hlasů na mandáty se prováděl pomocí 

modifikovaného D`Hondtova volebního dělitele. Tato modifikace spočívala v navýšení 

hodnoty prvního dělitele z jedné na 1,42, což znamená, že základní myšlenka 

D`Hondtova dělitele, nejvíce nadreprezentované straně ponechat minimální míru 

nadreprezetace, by vzala za své a naopak by docházelo k nadreprezentaci silných stran 

na úkor stran malých. Stejné účinky vykazuje i změna v počtu obvodů. Pokud je více 

obvodů, logicky se v nich musí rozdělovat méně mandátů, a čím méně poslaneckých 

mandátů se ve volebním obvodě rozděluje, tím menší šanci mají i menší strany, že 

nějaký mandát získají. Vzroste přirozený volební práh, který bude ve všech obvodech 

podstatně vyšší než je republiková uzavírací klauzule (která naopak působí 

v neprospěch regionálních stran), takže by jednotlivé strany musely pro zisk mandátu 

                                                           
219 Dostupné na: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zeman-chce-zmenit-volebni-system-Zatim-to-
neni-treba-shodli-se-v-CT-politici-266610. 
220 Dostupné na: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zeman-navrhl-zmeny-volebniho-systemu-vice-
kraju-vice-krouzkovani-967949. 
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získat hlasů mnohem víc. To by navíc přirozeně demotivovalo voliče k volbě 

neparlamentních stran. ÚS ve svém nálezu uvádí i jak konkrétně by přirozený práh 

vzrost, vycházeje z výsledků voleb do PS PČR v roce 1998, které však přepočetl do 35 

volebních obvodů. K nejmenšímu zvýšení přirozené uzavírací klauzule by došlo ve 

volebním kraji Liberec a Brno-město (přes 10 %), největší zvýšení vstupního prahu by 

nastalo v krajích Ostrava-město, Ústí nad Labem, Teplice (i na více než 18 %). 

Tyto dvě změny, modifikovaní verze D`Hondtova dělitele a větší počet 

(menších) volebních obvodů, každá sama o sobě působila příklon k většinovým 

účinkům volebního systému, ještě více zvýrazněno v jejich vzájemné kumulaci. Proto 

byla tato novela zrušena. Zeman si je tohoto nálezu přirozeně vědom (spolu V. Klausem 

byl za dob „opoziční smlouvy“ tvůrcem této změny), ale z jeho vyjádření je patrné, že 

hlavní díl za zamítnutí této novely klade na změnu volební formule. V případě, že by 

volební dělitel zůstal nemodifikovaný, v současné podobě, názor Ústavního soudu by 

mohl být odlišný. Přesto, jak i ÚS ve svém nálezu uvedl, v proporcionálním systému je 

klíčová velikost (a tím vlastně i počet) volebních obvodů. „Určujícím momentem v 

systému poměrného zastoupení je totiž velikost volebních obvodů. Takže jako na jedné 

straně, čím větší je obvod, tím více se volební výsledek přibližuje principu 

proporcionality, na straně druhé, čím menší je volební obvod, tím výrazněji se uvedený 

výsledek tomuto principu již vzdaluje,“ stojí v nálezu. 

 

08.II.2  Návrh ODS 

Před sněmovními volbami v roce 2013 přišla ODS s návrhem změny volebního 

systému rovnou z poměrného zastoupení na většinový volební systém. Nejedná se tedy 

o žádné okrajové změny a vylepšení, ale rovnou o otočení z jedné velké tradiční rodiny 

volebních systémů do té druhé. Tento návrh, který proklamoval tehdejší šéf ODS M. 

Kuba, 221 předpokládal vytvoření 200 jednomandátových volebních obvodů, v nich by 

se následně volilo jednokolově (na rozdíl od voleb do Senátu, které jsou dvoukolové). 

Jde o tzv. systém prvního v cíli, kdy ke zvolení stačí zisk relativní většiny hlasů, 

mandát tak získává kandidát, který v hlasování obdržel více hlasů než kterýkoli z jeho 

soupeř. Jak uvádí např. T. Lebeda, jde o klasický anglosaský model, který však 

                                                           
221 Dostupné na: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sef-ods-kuba-zmenme-volebni-system-na-
vetsinovy_281788.html#.U6hMk_l_sZJ. 
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v kontinentální Evropě nemá obdoby. 222 Duvergerův zákon nám říká, že jednokolové 

většinové volební systémy mají často tendence směřovat k bipartismu, vládě dvou stran. 

V souladu s touto tezí, hlavním důvodem, který Kuba uvádí, jsou v minulosti 

časté slabé vlády o 101 nebo 102 poslancích, navíc ještě často slepeny z nouze, což 

Kuba demonstruje na předminulé vládě, kdy „se pravicová ODS spojila s levicovými 

zelenými“, v důsledku čehož strany nejsou schopny plnit svůj volební program. 

Následně jsou tedy voliči frustrovaní a naštvaní, neboť důvody, proč volili strany 

vládnoucí koalice, nemohou být realizovány, což vnímání politického systému 

přirozeně neprospívá. Logický se jeví i argument, že pro pravicového (levicového) 

voliče je takovýto vládní pat více frustrující, než kdyby tady čtyři roky vládla silná 

levicová (pravicová) strana a volič „to musel nějak vydržet“, přičemž by věděl, že pak 

dojde ke střídání vlád a v klidu bude vládnout ta jeho strana. Potud jsou tedy pohnutky a 

motivace v pořádku. 223 

Podle T. Lebedy by ale takovýto volební systém u nás nutně nemusel vést k 

tomu, že by hlavní strany byly pouze dvě a že by vítězná strana dokázala vytvořit 

jednobarevnou vládní většinu. 224 Nepochybně by došlo ke snížení počtu stran, které 

mají šanci ve volbách uspět, pro menší strany (jakou je momentálně i ODS) by tak 

taková změna byla krajně nevýhodná, je tak otázka, kde by se pro tento návrh hledala 

politická podpora. Zároveň by přechodem k jednomandátovým obvodům se systémem 

prvního v cíli došlo také k posílení role osobností ve volbách. Alespoň podle současné 

situace tak lze předpokládat, že by relativně velkou úspěšnost mohli generovat nezávislí 

a regionální kandidáti, blízce spjati s malým územím kryjícím se s volebním obvodem. 

Číslo si netroufám odhadovat, mohla by to ale klidně být dokonce nejpočetnější skupina 

v Poslanecké sněmovně. Momentálně je navíc na politickém trhu ještě poměrně dost 

relevantních politických stran. Ty by se voleb přirozeně také účastnily, a jistě by mnohé 

z nich dokázaly v některých obvodech uspět. Paradoxně by určitou šanci na zisk 

poslaneckého křesla mohly mít i strany menší, mimoparlamentní (např. Zelení, 

Svobodní, možná Piráti), které by mohli poskytnout volební servis právě oněm 

                                                           
222 Dostupné na: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/budeme-volit-jinak-odbornik-pred-novymi-
navrhy-varuje/r~i:article:775185/. 
223 Dostupné na: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sef-ods-kuba-zmenme-volebni-system-na-
vetsinovy_281788.html#.U6hMk_l_sZJ. 
224 Dostupné na: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/politolog-zazivame-vaznou-krizi-duvery-v-
demokracii/r~i:article:776657/. 
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nezávislým kandidátům, se kterými by je pojily sympatie a stejné názory. Výsledkem 

by tak nakonec mohla být velmi rozdrobená a pestrá Poslanecká sněmovna, plná více či 

méně volných jezdců. Za takovýchto podmínek, je nepochybně velmi obtížné sestavit a 

udržet vládu a navíc ještě efektivně vládnout, hrozí právě to riziko, které Kuba zmínil, a 

kterému chtěl předejít, a to sice „ještě větší koaliční kočkopsi“ než v minulosti. Tato 

situace by velmi pravděpodobně nastala minimálně po několika prvních volbách. Určité 

zklidnění situace a možný posun do kolejí, které byly předpokládané Duveregerem, by 

se mohlo začít projevovat ruku v ruce s nástupem účinku psychologického efektu. A 

konečně, ve výsledku by tento volební systém trpěl tradičním neduhem většinových 

volebních systémů, produkoval by rapidně větší disproporce než ten stávající, procento 

přidělených mandátů by ani zdaleka nemuselo reflektovat procento získaných hlasů. 

Praktikou otázkou by bylo řešení kandidatury skutečně nezávislých kandidátů, 

tedy těch, kteří by nebyli nominováni a podporováni žádnou politickou stranou. 

Nepochybně by musel být stanoven určitý počet podpisů voličů z daného obvodu. Při 

kandidatuře na prezidenta republiky je požadováno 50 000 podpisů, volebním obvodem 

je celá ČR, 225 nezávislý kandidát do Senátu PČR potřebuje 1 000 podpisů z volebního 

obvodu, kde bude kandidovat (v senátních volbách je ČR členěna do 81 volebních 

obvodů). 226 Ve sněmovních volbách by volebních obvodů bylo ještě více jak dvakrát 

tolik, což nás jednoduchým propočtem vede k tomu, že ke kandidatuře do dolní komory 

by stačilo získat sotva 450 podpisů. Zřejmě nebudu jediný, komu to přijde až příliš 

málo. Obecně většinový volební systém stejně jako Zemanův návrh nadreprezentuje 

velké strany na úkor malých stran, které tedy logicky musí být podreprezentovány. 

 

08.II.3  Demokracie 2.1 (D21) 

Stávající volební systémy a tedy celá zastupitelská demokracie jsou postaveny 

na principu rovnosti hlasů, což následně slouží k legitimaci našich reprezentantů, kteří 

jsou generováni, aby jednali jménem všeho lidu a spravovali svěřené záležitosti, jak 

nejlépe dovedou. Výběr kvalitní politické reprezentace je klíčovým faktorem pro 

dosažení dobře a efektivně fungující společnosti. Tento princip však v sobě také skrývá 

nebezpečí populismu a extremismu. Demokracie umožňuje (a snad k tomu přímo i 

vybízí) relativně snadnou manipulaci s masami a jejich ovládání, a nese v sobě také 
                                                           
225 čl. 56, odst. 5, ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava ČR ve znění ústavního zákona 71/2012 Sb. 
226 § 61, odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR 
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riziko nástupu totality nebo „vlády lůzy”, tedy demokracie v původním významu, tak 

jak ji spatřovali antičtí filosofové Platón nebo Aristotelés. Na druhou stranu víme, že 

jakmile bude porušen princip rovnosti hlasů, nastává veliké riziko, že společenský 

systém se časem zvrhne do nějaké formy diktatury či jiného systému vládnutí 

vykazujícího zásadní nespravedlnost vůči jisté skupině nebo skupinám občanů. Takový 

systém by nepochybně podněcoval společenské konflikty a mohl vést k nestabilitě. 

Tvůrci návrhu volebního systému D21 jsou přesvědčeni, že se jim podařilo 

zharmonizovat a sloučit dohromady dva protichůdné fenomény v problematice 

volebního práva, rovnost voličských hlasů na jedné straně, a na druhé straně posílení 

pozice zainteresovaných voličů. Jde především o to, že celkový počet hlasů převyšuje 

počet mandátů ve volebním obvodě spolu s existencí hlasů záporných, vůči nimž jsou 

"klasické" hlasy kladné v poměru 2:1. 227 

Je důležité, aby lidé, kteří věnují politicko-ekonomickému dění ve společnosti 

čas a energii tzv. engaged (zainteresovaní) voliči, měli výrazně vyšší vliv na výběr 

politických reprezentantů než ti, které společenské dění nezajímá. O něčem podobném 

ostatně hovořil už J. S. Mill. Základní myšlenka tohoto volebního systému spočívá v 

tom, že svou volbou volič sděluje více informací, než pouze kandidáta, kterého 

preferuje nejvíce. Předpokladem je, že takový volič nabízené možnosti použít všechny 

své hlasy využije, a tyto hlasy tak budou využity efektivně, neboť každý hlas dá 

kvalitnímu kandidátovi. V případě, že bude nabídka takovýchto kandidátů. A osoby 

kandidátů určují politické strany. 

V systému D21 si politická strana nebude moci dovolit dávat na kandidátní 

listiny ony lidi, o kterých nikdo nic neví, jejími kandidáty (jedinými dvěma v obvodě) 

budou muset být osobnosti uznávané, pokud bude chtít uspět. Zde se vyhýbáme situaci, 

kdy silný lídr bude ve velkém volebním obvodě schopen vytáhnout s sebou nahoru další 

kandidáty.  V tomto modelu jde každý sám za sebe, i kandidáti z jedné politické strany 

mohou být vlastně přímými konkurenty. 

                                                           
227 Původní verze tohoto návrhu pracovala se stejnými proměnnými, ale volič disponoval polovinou 
hlasů, dva hlasy kladné a jeden záporný. 
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Základními parametry volebního systému „demokracie2.1“ jsou: 

a) Způsob hlasování – každý volič může dát až 4 plusové a až 2 minusové hlasy. 

b) Volebního obvody – volí se v 81 volebních obvodech, stejně jako při volbách 

do Senátu, v každém se soupeří o dva mandáty (M = 2). 

c) Volební formule – při volebním sčítání dochází k jednoduchému sečtení všech 

kladných hlasů a odečtení všech záporných hlasů u každého kandidáta, mandát 

pak získávají dva nejúspěšnější. Podle tvůrců jde o semiproporční volební 

systém. 

Efekt více hlasů 

Efekt více hlasů v tomto systému pracuje s myšlenkou, že informovaný volič 

využije všechny své hlasy pro kandidáty umírněné, seriózní, minimálně pro podporu 

populistů nebo extremistů z jednoho či druhého pólu politického spektra. Naopak 

sympatizant populisty či extremisty využije své hlasy pro kandidáty takto profilované, 

zbývající hlasy buď nevyužije vůbec, nebo je dá serióznímu (nepopulistickému, 

neextremistickému) kandidátovi, který je mu sympatický (nejpravděpodobněji dle 

politické orientace pravice – levice). Mnohem méně je pravděpodobné, že by další své 

hlasy dal umírněným kandidátům stojícím však na druhé straně politického spektra a 

jeho hlas pro populistu či extremistu z této druhé strany klasického pravolevého 

politického spektra je téměř vyloučen. Efekt více hlasů zásadně znevýhodňuje populisty 

a extrémisty z obou stran politického spektra. 

Efekt více mandátů 

V případě, že bychom měli pouze jednomandátové volební obvody, mohla by 

zvolená sněmovna mít již značně nereprezentativní složení. Většinové volební systémy 

s jediným postupujícím kandidátem (např. systém prvního v cíli) nejsou z hlediska 

reprezentativnosti příliš spravedlivé. Můžeme si představit modelovou situaci, že 

vítězem se stane, a mandát obdrží, kandidát, která ve výsledku získá o pouhé procento 

hlasů víc než jeho největší soupeř (A = 41%, B = 40%, C = 10%, D = 5%, E = 2%, F = 

2%, nebo A = 19%, B = 18%, C = 15%, D = 15%, E = 15%, F = 10%, G = 8%). Tím, 

že jsou obvody dvoumandátové, do jisté míry se tomu předchází. Samozřejmě musíme 

si být vědomi, že tento efekt, bude mít vliv na chování voličů i politických stran. Strana 

může v každém obvodu nominovat až dva kandidáty, nezávislý kandidát může 

kandidovat, jestliže získá alespoň 1000 podpisů. Když jsem již rozebral otázku 
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reprezentativnosti voleného sboru, je jistě na místě zmínit i akceschopnost vlády a ta je 

v tomto případě jen velmi těžko odhadovatelná. 

Efekt minusového hlasu 

Inovativní třetí bod – tzv. minusový hlas je i přes svou výraznost v celém 

volebním návrhu spíše jen fakultativním doplňkem. Minusový hlas umožňuje voličům 

mnohem lépe vyjádřit své preference, volič jím říká, jakého kandidáta nechce. 

Existence minusového hlasu prakticky vylučuje úspěch populistů a extremistů, kteří 

obdrží nejvíce minusových hlasů. Minusový hlas přináší silný tlak na očistu politického 

systému. Dle tvůrců tohoto návrhu byl minusový hlas při volbě již používán a to ve 

starověké Persii v 5. století p. Kristem. 

 

Shrnutí 

Tvůrci volebního systému „demokracie2.1“ předpokládají, že výsledné 

zastoupení zůstane dostatečně reprezentativní, neobávají se, že by tento systém měl 

sklouznout ke klasickému většinovému systému, který se může stát terčem snadné 

kritiky právě pro jeho nereprezentativnost. V případě (avšak minimálně 

pravděpodobném, jak uvádí), že by přece jen tento volební systém generoval výsledky 

příliš většinové, nabízí se možnost mírně modifikovat parametry systému a použít 

například třímandátové obvody. Každopádně takto malé volební obvody (M = 2 nebo i 

3) budou působit pozitivně na personalitu volby. 

Zároveň se v návrhu tohoto modelu klade velký důraz na voliče, kteří věnují 

dění ve společnosti svůj čas a energii. Líbí se mi souvětí týkající se volebního systému 

D21, současné volební systémy umožňují voliči sdělit pouze jedno slovo, Demokracie2.1 

dává voličům možnost říci celou větu. 

Tato podoba hlasování, kdy volič při volbě rozhodující o určení více než 

jednoho mandátu disponuje více hlasy než je počet rozdělovaných mandátů, se setkala 

s pozitivní odezvou v zahraničí. Ne však při volbě reprezentantů, ale při realizaci 

participatory budgenting (participační rozpočtování). Rezident z dané oblasti se 

spolupodílí na rozhodování o tom, jak budou finance z veřejných zdrojů využity, na 

jaké účely, a stejně tak i na jaké projekty mají být čerpány dotace. Jde vlastně o jednu z  

podob participace občanů na veřejném životě.  
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09. Závěr 

 

 Problematika, které jsem se dotkl, se zdá býti téměř nekonečná a nevyčerpatelná, 

z každého jednoho tématu, kterého jsem se ve své práci dotkl, by šlo nepochybně 

vzniknout nejedna velmi kvalitní a velmi obsáhlá samostatná práce. 

Tématem mé práce byla důvěra a odcizení, reprezentanti a reprezentovaní. Co se 

týká důvěry jako takové, dovolil bych si ještě malou poznámku, kterou jsem pochytil 

v citované práci M. Kokeše. Týká se rozlišování mezi důvěrou v politické aktéry (actor-

oriented/personal trust) a důvěrou v politický systém jeho instituce a fungování 

(system-oriented-trust). 228 Tu první můžeme charakterizovat její krátkodobostí a 

subjektivitou a její pokles nemá zpravidla hlubší a závažnější důsledky. Řekl bych, že 

jde o takovou (ne)důvěru povrchní vážící se ke konkrétním prováděným politikám a 

politikům-osobám. Naopak důvěra, resp. nedůvěra v politický systém představuje 

daleko vážnější problém s mnohem zásadnějším dopadem nejenom na fungování tohoto 

systému, ale i na jeho samotnou existenci. A právě zde představují největší riziko 

populistické subjekty na politické scéně. V takovýchto stranách je zvýrazňovaná 

„mesiášská“ role názorového vůdce. Je zde snaha obnovit důvěru společnosti ideálně 

v něj samého, avšak ne jako posílení důvěry v politický systém, který naopak často 

podkopáván, (ne vždy věcně) kritizuje, a i tím získává u voličů potřebné body. V tomto 

ohledu je ovšem přílišná míra důvěry (personal trust) (či dokonce fanatismu) zásadně 

nežádoucí. Jde o využití energie masy, nevědomosti v mase za účelem sledování vlastní 

zájmů a cílů. 

Bohužel musíme konstatovat, že k poklesu důvěry společnosti v jejich 

reprezentanty, politické strany, v čistotu a férovost stranicko-politické soutěže a 

fungování stranické politiky a celého politického systému obecně skutečně došlo, a to 

k poklesu dost výraznému a rozhodně by nebylo na místě jen nad tím mávnout rukou. 

Věřím, že jsem ve své práci v jednotlivých kapitolách a částech aktuální bolavá místa 

systému pojmenoval správně, a že jsem případně i ukázal cestu, jak by mohla být 

napravena. 

Zcela jiný pohled, s kterým bych svou práci uzavřel, na otázku důvěry a 

nedůvěry, který se však nevylučuje s mou prací, a s kterým se i já částečně ztotožňuji, 

                                                           
228 M. Kokeš, Neřešené otázky reformy právní regulace financování politických stran v ČR (2013), str. 73 
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zastává R. Dahlke, německý lékař a spisovatel, autor knih Čím onemocněl svět? (2004), 

Princip stínu (2014), Nemoc jako cesta (2003) nebo Nemoc jako řeč duše (1998). Jak 

v jednom rozhovoru říká, 229 politika nám může posloužit jako zrcadlo nás samých. 

Odmítáme si připustit naše temné stránky, naše chyby a nedostatky, tak je pak 

projektuje na své okolí a odpovědnost nechceme přijmout a raději ji přenášíme na 

někoho jiného, např. právě na politiky, které můžeme vinit ze stavu celé společnosti, a 

společnosti jako celku, neboť právě politici jsou ti, kteří ji v očích mnoha řídí a formují. 

Jak jsem již napsal, hlavní tíha leží na bedrech našich reprezentantů, především 

oni se musí snažit, aby v ně jejich voliči, občané, reprezentovaní mohli mít důvěru. Ale 

nezapomínejme při tom ani na sebe, na to, co můžeme udělat my, aby celek mohl 

fungovat lépe. 

 

                                                           
229 R. Dahlke, Muž, který do Vás vidí, dostupné na: http://zen.e15.cz/telegraf/rudiger-dahlke-muz-ktery-
do-vas-vidi-988032 
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Summary 

 

 

Representatives and the represented: trust vs. alienation 
 

I have felt that in our society constantly grows dissatisfaction with our political 

representation, not with single persons in charge but there is an alienation of the 

representation as a whole. In my work I have tried to look objectively at the current 

situation and to find out why it is. The main goal was to find the problematic issues and 

especially to provide some ways of solution. 

In the first chapter I’ve focused on the democracy as the type of government, 

including the direct, pure form of democracy and the participation of citizens as well. 

I’ve concerned the theme of election firstly in this chapter too and I have asked about 

competence of citizens. The last subchapter is devoted the term crisis, decline or failure.  

In modern democracy we could see division inti the ruling group and the rest. In 

many eyes the politicians, the elite, are standing out of common life and they are 

disconnected from the community. That is the second chapter. Content of subchapter 5 

and 6 is a topic of leadership. Following chapter is about the cornerstone of current 

democracy – the representation. In its second subchapter there is an analysis of 

individual models of representation, delegate model, mandate model and finally trustee 

model of representation, which I have especially devoted it in the rest of this chapter. 

We shouldn’t forget the collective level of our representation, which are the 

political parties. What is political party, its legislation, its sense of community, that is 

the filling of the outset this chapter. It shows that the parties are not able to fulfill their 

function and this leads to dealignment. Very problematic issue is funding to the parties. 

That causes great distrust of public and it takes place in chapter five of my work. After 

I’ve analyzed state contributions and situation nowadays, in the fourth subchapter it 

comes essential part. The most problematic areas are showed each one with possible 

solution. 

The final chapters are about elections, which are assumption of legitimacy 

political power. In general introduction which is chapter six, there are e.g. legitimizing 
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string with institute of recall as well, single principles of elections and length of term 

and the economic theory of democracy. 

Elections generates elected body, in addition to voting decides electoral system, 

electoral formula. Thereafter I’ve analyzed basic elements of these systems I have 

questioned myself why to change electoral system. One subchapter is dealing with 

researches which one is the best. That is chapter seven. 

The last but one chapter is devoted electoral systems from the perspective of 

Czech Republic. First subchapter is divided into four parts in which I have looked at 

electoral district, range voting and form of voting known in our municipal elections and 

in last part I’ve made comparison with Czech Republic. I have decided to analyze 

electoral systems in Netherlands, Denmark and Austria. In second subchapter I’ve 

approximated and then analyzed three diametrically opposed proposals to amend of 

electoral system.  

It can’t be surprise that the last chapter, no. 9, is the conclusion. 
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Abstrakt 

V současné době zažívají demokratické režimy západní společnosti vážnou krizi, 

projevující se především odtržením celospolečenských, nejenom, avšak zejména 

politických, témat od občanů, kterých se při tom nejvíce dotýkají. Občané se stávají 

apatickými, nemají zájem vkládat svou energii za hranice jejich osobního a pracovního 

života. Tato situace se může vyvíjet dvěma směry. Buď zůstane zachován současný 

trend odcizování se politiky a veřejnosti, což vyústí v nepříliš růžovou budoucnost, 

nebo naopak dojde ke změně kurzu a v občanech se probudí zájem o politický život. 

Věřím, že nastane druhá z variant. Avšak aby tomu skutečně tak mohlo být, je potřeba 

provést zásadní revizi mnoha aspektů veřejného života, namátkou mohu uvést politické 

strany, jejich hospodaření a financování, institut reprezentace, jeho vnímání veřejností, 

nebo způsob legitimizace reprezentantů, tedy volby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: 

Reprezentativní demokracie, volby, politické strany 

 

 

Key words: 

Representative democracy, elections, political parties 


