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Abstrakt 

  Předkládaná diplomová práce na téma Nepluralitní politické systémy: případ 

českých obcí se zaměřuje na problematiku a výskyt nepluralitních politických systémů. 

Nepluralitní nebo taktéž nekonsenzuální politické systémy je jev poměrně neprobádaný 

a nemůže reflektovat žádný výzkum zabývající se touto problematikou zcela a výlučně. 

Autoři věnující se komunální politice v západních systémech se touto problematikou 

nezabývají v podstatě vůbec.  

  Můj výzkum se v této práci tak zaměřuje na prokázání existence a relevantnosti 

nepluralitních politických systémů na případu českých obcí. Výzkum není prováděn na 

celé České republice, ale pouze na vybraném vzorku pěti českých okresů dle předem 

nastavených definičních kritérií jako jsou municipální struktura, demografické 

charakteristiky či socioekonomické charakteristiky. Druhá část mého výzkumu se pak 

soustředí na analýzu aktérů těchto systémů, na povahu jejich kandidatury a taktéž na to, 

jestli se tito aktéři nějakým způsobem odlišují od aktérů pluralitních systémů.   

 

Abstract 

  This thesis Nonpluralistic political systems: the case of czech municipalities 

target problematic and occurrence of nonpluralistic political systems. Nonpluralistic 

political systems is little researched phenomenon and It cannot be reflected by any 

researche focusing mainly on this issue. Autors focusing on local politic in western 

systems don´t deal with given problematic.  



  My research in this work focuses on proving existence and relevance of 

nonpluralistic political systems on a case of czech municipalities. Research is not done 

on the whole Czech Republic, but only on sample of five czech districts, choosen 

according to municipal structure, demographic characteristic and socio-economic 

characteristic. Second part of my research focuses on analysis of participants of those 

systems, on nature of their candidacy and also on the fact, if participants of pluralistic 

and nonpluralistic systems are any different.  
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1. Úvod a aktuálnost problému 

  V rámci projektu své diplomové práce jsem se rozhodl pro výzkum 

nepluralitních systémů lokální úrovně demokratického prostoru. Hned z počátku je 

potřeba zmínit, že výskyt nepluralitních municipálních systémů je jevem velmi 

specifickým a v komunálním prostředí velmi ojedinělým. Zejména i díky tomu, že 

většina evropských lokálních demokracií nemá díky postupné integraci svých 

municipalit zkušenost s místní politikou zcela bez politických stran či dokonce bez 

plurality. V evropském měřítku lze také mluvit o určité míře politizace, o které 

v českém kontextu komunální politiky hovořit nemůžeme.  

Právě česká komunální politika v sobě obsahuje takové systémy, které se 

vymykají předpokladům politické vědy a na které můžeme narazit již při počátečním 

průzkumu dané problematiky.  Mezi tyto systémy můžeme například zařadit lokální 

politický systém municipality Březí v okrese Praha – východ. V tomto systému se 

lokální politické soutěže prostřednictvím voleb účastní pouze jedna kandidátní listina 

nesoucí název Břežské sdružení nezávislých kandidátů, na které figuruje pouze sedm 

kandidátů, což je přesně velikost Břežského zastupitelstva. Tudíž volby v municipalitě 

Březí jsou pouze jakousi formální záležitostí a systém lze označit za silně nepluralitní. 

Podobnou situaci můžeme nalézt například i v obci Břevčice ve výše zmíněném okrese. 

Na stejný fenomén narazíme i v municipalitě Krásněves v okrese Žďár nad Sázavou, 

kde do sedmičlenného zastupitelstva kandiduje pouze jedna kandidátní listina pod 

záštitou místní organizace KDU-ČSL, která nominuje na svou listinu pouze sedm 

kandidátů. I v tomto případě lze o volbách mluvit jako o jisté nutné a formální 

záležitosti, kdy výsledek voleb je předem znám a systém lze díky tomu označit za 

nepluralitní. Takto posléze narazíme na mnohé další systémy lokální politické úrovně, 

mezi které můžeme například zařadit obec Záhoří v okrese Tábor či municipalitu Skršín 

v okrese Most a v neposlední řadě například obce Baliny, Bohdalec a Krásné v okrese 

Žďár nad Sázavou.   

Dále je také potřeba zmínit, že politická věda a politologie obecně se nezaměřuje 

na výzkum výše zmíněných systémů, snad i díky neuchopitelnosti nepluralitních 

systémů1, jelikož je vůbec možné považovat za místní politiku či lokální demokracii 

                                                           
1  K tomuto zjištění jsem dospěl na základě rešerše odborných článků na serverech renomovaných 

politologických periodik zabývající se problematikou demokracie v lokálním politickém prostoru, mezi 



takové systémy, kde volby nehrají roli, a kde političtí aktéři neodpovídají předpokladům 

politické vědy? Právě politická věda předpokládá, že tyto lokální systémy fungují nějak, 

ale my se setkáváme s naprostým opakem, kdy se odlišují nejen výše zmínění aktéři, ale 

i smysluplnost politické soutěže v podobě voleb. Tento jev může být způsoben deviací 

české komunální politiky, která vede k odlišnostem politického výzkumu a 

k fenoménům, které nejsou na západě zkoumány. Jestliže se tedy budeme zabývat 

výzkumem nepluralitních municipálních systémů, které jsou determinovány faktorem 

velikosti obce, tak zjistíme, že výskyt těchto systémů můžeme nalézt zejména v České 

republice a v Braniborsku. 

 Pokud se chceme zaměřit na aktuálnost problematiky, tak zjistíme, že tento jev není 

doposud dostatečně probádán a odborné diskuze se v rámci České republiky věnují 

nepluralitním systémům jen velmi okrajově. Velmi často se výzkum zaměřuje na malé 

obce a jejich problémy, nicméně komplexně nepluralitním systémům žádná publikace 

ani autor svou pozornost nesoustřeďuje. Například Josef Bernard se věnuje 

individuálním charakteristikám kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a 

problematice velikosti municipalit. Jím zkoumaná problematika značně koreluje 

s fenoménem nepluralitních systémů, nicméně komplexně o této problematice 

nepojednává.  Dále lze uvést Ilonu Kruntorádovou, která se zaměřuje na finanční 

aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky. I zde lze nalézt 

zmínky o nepluralitních systémech, nicméně znovu komplexní představení 

problematiky nepluralitních systémů zde nenalezneme. Jako příklad lze uvést i Michala 

Illnera, který se, i mimo jiné, zaměřuje na souvislosti mezi velikostí obce a 

demokratickým charakterem lokální politiky, obzvláště z hlediska plurality místního 

politického prostředí či výběru kvalitních kandidátů a pracovníků obecního úřadu, a 

dalšími případnými nebezpečími pro lokální demokracii, které plynou z velikosti obce. 

(Illner: 2006a). Nejvýznamnější měrou se otázce plurality lokálních stranických 

systémů věnuje Václav Bubeníček, který přišel se svou typologií lokálních modelů 

demokracie venkovských obcí. Autor pro typologizaci daných municipalit zvolil jako 

primární definiční kritéria způsob sestavování kandidátních listin a úroveň soutěživosti 

systému. Na tomto základě vytvořil typologii čtyř modelů lokálních demokracií 

venkovských obcí a pro potřeby této práce budeme pracovat zejména s dvěma prvními. 

                                                                                                                                                                                     
které jsem zejména zařadil periodika: Local Government Studies, Public Administration Review či Lex 

Localis.  



A to tedy s neparticipativním modelem, který je definován jako nepluralitní systém 

s nekooperativní strategií místních politických aktérů a také s apoliticko-

demarchistickým modelem, který je definován jako nepluralitní systém nicméně 

s kooperativní strategií lokálních politických aktérů (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 

155-158). Právě apoliticko-demarchistický model je nejvhodnějším modelem pro 

potřeby této diplomové práce, zejména díky tomu, že v tomto modelu kandiduje jen 

jeden politický subjekt a počet kandidátů nepřesahuje počet volených zastupitelů. Tudíž 

výsledek voleb je předem znám a sestavování kandidátních listin se podobá spíše 

náboru členů zastupitelstva. Model lze tedy označit za silně nepluralitní, což je přesně 

předmětem výzkumu mé diplomové práce (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 158). 

V neposlední řadě je velmi důležité uvést, že má diplomová práce bude vznikat jako 

součást mezinárodního výzkumného projektu, v rámci kterého bude probíhat vzájemná 

spolupráce s panem doktorem Jüptnerem z Univerzity Karlovi a zejména s panem 

profesorem Franzkem s Univerzity Potsdam.  

2. Cíle práce a metodologie  

 Tato diplomová práce si za svůj cíl klade zejména ověřit relevanci nepluralitních 

systémů obcí ve smyslu výskytu a četnosti případů, při čemž hlavní náplní této práce 

bude zodpovězení následujících otázek:  

1. Můžeme ověřit existenci a relevanci nepluralitních systémů obcí v České 

republice?  

2. Jakou formu na sebe berou aktéři těchto systémů? Odlišují se od aktérů 

pluralitních systémů lokální politiky a mají tito aktéři specifickou povahu?   

Předně bych chtěl uvést, že v rámci této práce budu používat Most different system 

design2, který spočívá ve srovnání různých případů, z nichž všechny případy mají stejné 

závislé proměnné, přičemž jakákoliv jiná okolnost, která je přítomna ve všech případech 

a je považována za nezávislou proměnnou (Carsten 2008: 396-397). Posléze v mé 

diplomové práci budu využívat jak kvalitativní, tak i kvantitativní metodologii. V rámci 

první, tedy v teoretické části, budu využívat právě kvalitativní metodologii, na základě 

které, budu analyzovat veškerou dostupnou odbornou literaturu a odborné články 

týkající se dané problematiky, abych vytvořil vhodný a úplný teoretický rámec této 

diplomové práce (Drulák 2008: 62). V první části budu vycházet z prací předních 

                                                           
2 Velmi často tato metoda bývá označována za Millovu metodu podobnosti.  



českých odborníků na komunální politiku3  a zejména z prací německých odborníků 

působících na německých univerzitách4, kteří se svém výzkumu zabývají problematikou 

komunální politiky. Nicméně jelikož doposud nikdo o problematice nepluralitních 

systémů nepojednal komplexně, tak můj postup v této části bude odpovídat konceptu 

„hledání jehly v kupce sena“ amerického politologa a ekonoma Herberta A. Simona.  

V rámci analytické části mé diplomové práce se bude jednat o případovou studii, 

kde budu zejména využívat kvantitativní metodologii. V rámci této metodologie budu 

předně používat metodu měření na předem vybraném vzorku obcí, kdy měření budu 

provádět za pomoci tzv. indexu plurality5. (Čmejrek, J. – Bubeníček, V. – Čopík, J. 

2010: 109).  Metoda měření indexu plurality nám odhalí míru plurality lokálních 

politických spekter, přičemž za nepluralitní systémy označujeme ty, ve kterých je počet 

kandidátů 134% včetně k poměru sedadel v zastupitelstvu. Podmínka 134% je takto 

nastavená, protože zákon o volbách do zastupitelstev obcí umožňuje volebním stranám 

v obcích, kde se má volit sedm a méně zastupitelů, umístit na jednu kandidátní listinu 

nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva 

obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů (zákon č 491/2001 Sb.). 

Pro ilustraci je typickým příkladem obec Březejc, kde do pětičlenného zastupitelstva 

kandiduje pouze jedna kandidátní listina nesoucí název Za rozvoj obce, na které ale 

figuruje šest kandidátů. Je to dané tím, že v takto malých obcích většinou kandiduje 

jedna kandidátní listina nezávislých kandidátů a tyto tzv. místa na víc zajišťují 

náhradníky pro případné budoucí rezignace. Nicméně systém se díky nim posléze jeví 

jako pluralitní, ačkoliv není a díky této podmínce, by tato práce měla postihnout 

všechny reálné nepluralitní systémy.  

  V práci tedy nebudu měřit pluralitu v celé České republice, ale na vybraném 

vzorku. Jak jsem již výše zmínil, tato diplomová práce vzniká v rámci mezinárodního 

projektu, proto by měl můj vybraný vzorek svou velikostí a počtem municipalit 

odpovídat vzorku, který definoval profesor Franzke. Zkoumaný vzorek byl definován 

na základě kritérií, jako jsou municipální struktura, demografické a socioekonomické 

                                                           
3 Mezi tyto odborníky bych zejména zařadil autory: Václav Bubeníček, Petr Jüptner, Jaroslav Čmejrek, 

Jan Čopík a Michal Illner.  
4  Práce těchto odborníků jsem vybral proto, že německé spolkové státy mají největší zkušenosti 

s existencí nepluralitních systému v lokálním demokratickém prostoru. 
5 Zde bych rád zmínil, že index plurality není Bubeníčkovým termínem, pouze s ním pracuje v rámci 

publikace Demokracie v lokálním politickém prostoru a já ho od něj přebírám v tom smyslu, jak s ním 

pracoval právě Václav Bubeníček.  



faktory. V rámci těchto kritérií jsem jako ukazatele vybral hustotu municipální 

struktury, míru nezaměstnanosti v daném okrese a výše průměrné mzdy, věková skladba 

a stabilita okresu. Vybrané regiony budou představovat již zaniklé správní jednotky a to 

bývalé okresy, v současnosti označovány za NUTS 4. Posléze budou vybrány ty okresy, 

které se v žebříčku sestaveného na základě těchto kritérií vždy objevují v první desítce 

okresů.  

Na základě výše zmíněných kritérií jsem vybral 5 okresů. Prvním vybraným 

okresem je Ždár nad Sázavou, který byl vybrán z důvodů nejvíce fragmentované 

municipální struktury mezi všemi okresy ČR. Naopak jako jistý protipól tohoto okresu 

je posléze vybrán okres Karviná, který právě naopak vlastní nejméně fragmentovanou 

municipální strukturu. Zde je také důležité zmínit, že Karviná představuje okres, který 

oproti ostatním vybraným oblastem neobsahuje vetší municipální jednotky. Na základě 

socioekonomických kritérií, kdy hlavními definičními znaky při výběru okresu byla 

míra nezaměstnanosti a výše průměrné mzdy, byl vybrán okres Most jako představitel 

nejchudší části republiky a naproti tomu okres Praha – východ, který je představitelem 

nejbohatší části republiky, vyjma hlavního města Prahy. Tyto dva okresy byly vybrány i 

na základě různých demografických kritérií, kdy okres Most je představitel nestabilních 

Sudet a převážně staršího obyvatelstva, zatímco okres Praha – východ je představitelem 

nejstabilnějšího regionu České republiky a z hlediska průměrné věkové skladby 

okresem mladším. Posledním vybraným regionem je okres Tábor, který zde figuruje 

jako představitel jisté průměrnosti, kdy vykazuje průměrné statistické výsledky ve všech 

sledovaných definičních kritériích. Ve vybraném vzorku figuruje 5 okresů a 437 obcí.  

Poslední část mé diplomové práce bude věnována aktérům nepluralitních systémů 

na lokální úrovni demokracie. V této části se budu zabývat povahou těchto aktérů, a 

jakou formu na sebe tito aktéři berou. Zároveň budu sledovat, zda-li se nějakým 

způsobem tito aktéři odlišují od aktéru pluralitních systémů a pokud ano, tak mě bude 

zajímat, jestli tito aktéři mají specifickou povahu, popřípadě jakou.  

Z počáteční rešerše problematiky nepluralitních systémů obcí je zřejmé, že 

politické strany působící na komunální úrovni můžeme rozdělit do několika základních 

skupin. A to na strany etablované6 (Jüptner 2008: 31), neinstitucionalizované strany, 

                                                           
6 Etablované politické strany jsou takové, které jsou relevantní na parlamentní úrovni. Mezi tyto strany 

dlouhodobě můžeme například zařadit ČSSD, ODS, KDU-ČSL, KSČM či TOP 09 (Jüptner 2008: 31). 



které jsou zastoupeny individuálními nezávislými kandidáty7 a sdružením nezávislých 

kandidátů8 a posléze na institucionalizované strany, které jsou reprezentovány lokálně-

komunálními stranami, univerzálně-komunálními stranami a regionálními stranami. 

(Jüptner 2008: 28). Příkladem lokálně-komunální strany může být například Tábor 2020 

či Nezávislé sdružení občanů Blanska. Tyto strany jsou typické především pro větší 

města a ve většině případů jsou úzce propojeny právě s městem (Jüptner 2008: 29). 

Dalším typem jsou univerzálně-komunální strany. Typickým příkladem jsou právě SNK 

či Hnutí nezávislých. Tito aktéři jsou definováni nekonkrétním teritoriálním vymezením 

a jedná se jednoznačně o nejvýznamnější skupinu na regionálně-komunální úrovni 

(Jüptner 2008: 29-30). Posledním zmiňovaným typem jsou regionální strany, které jsou 

představovány například Demokratickou regionální stranou či Volbou pro město. Tyto 

strany se nejčastěji vyskytují pouze na nižších úrovních systému a slouží k participaci 

na lokální a regionální úrovni (Jüptner 2008: 30).  

Posléze bych chtěl dodat, že v rámci své práce budu provádět empirický výzkum, 

který se již z podstaty diplomové práce bude jevit jako krátkodobý (Reichel 2009: 32). 

Z hlediska přístupu ke zkoumání sociální skutečnosti se bude jednat o výzkum ex post 

facto, jelikož budu zkoumat sociální skutečnosti jako takové, jaké jsou ve své vlastní 

přirozenosti, ve své aktuální podobě a jak se v ní zkoumané charakteristiky, proměnné, 

znaky atp. běžně projevují (Reichel 2009: 34). Pokud bychom si tuto práci měli vymezit 

dle očekávaného přínosu, tak se bude jednat o tzv. explorační výzkum, protože se budu 

zabývat zkoumáním podstaty daného problému, jeho základními vlastnostmi a vztahy 

mezi nimi a z důvodu odkrytí hlubších příčin a širších souvislostí mnou zkoumaného 

problému (Reichel 2009: 35). V neposlední řadě je třeba zmínit, že dle způsobu 

zkoumání se bude jednat o tzv. extenzivní výzkum, protože předmětem mého zkoumání 

bude větší počet zkoumaných objektů (Reichel 2009: 38). 
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1. Úvod  

  Z pohledu evropské lokální politiky a z pohledu odborníků zabývajících se 

problematikou komunálních systémů budu ve své diplomové práci zpracovávat velmi 

ojedinělé téma týkající se nesoutěživých lokálních stranických systémů. Ve většině 

odborných pracích se setkáme s předpokladem, že v ukotvených demokratických 

systémech pouze narazíme na soutěživé stranické systémy, a to jak na národní, tak i na 

komunální úrovni. Výskyt nepluralitních lokálních politických systémů v ukotvených 

demokratických režimech je jev velmi minimální. To je zejména způsobeno postupnou 

integrací municipalit většiny západních politických systémů, které nemají zkušenosti 

s místní politikou zcela bez politických stran či bez plurality svého lokálního 

stranického systému. Dále je také potřeba zmínit, že politická věda a politologie obecně 

se nezaměřuje na výzkum výše zmíněných systémů, 9  snad i díky neuchopitelnosti 

nepluralitních systémů, jelikož je vůbec možné považovat za místní politiku či lokální 

demokracii takové systémy, kde volby nehrají roli a kde političtí aktéři neodpovídají 

předpokladům politické vědy? Právě politická věda předpokládá, že tyto lokální 

systémy fungují nějak, ale my se setkáváme s naprostým opakem, kdy se odlišují nejen 

výše zmínění aktéři, ale i smysluplnost politické soutěže v podobě voleb. Tento jev 

může být způsoben deviací české komunální politiky, která vede k odlišnostem 

politického výzkumu a k fenoménům, které nejsou na západě zkoumány. Jestliže se 

tedy budeme zabývat výzkumem nepluralitních municipálních systémů, které jsou 

determinovány faktorem velikosti obce, tak zjistíme, že výskyt těchto systémů můžeme 

nalézt zejména v České republice a v Braniborsku, kdy se moje práce bude především 

soustředit na municipální systém České republiky, jak napovídá sám název. Česká 

republika je svým fungováním lokálního politického systému velmi specifická a 

vymyká se standardům celé západoevropské demokratické rodiny, kdy je existence 

tohoto jevu způsobena zejména vysokou mírou fragmentace celého systému a 

v důsledku toho existencí velmi malých municipalit.  

  Právě v českém komunálním systému můžeme nalézt takové místní politické 

systémy, které se zcela vymykají předpokladům politické vědy a na které můžeme 

                                                           
9 K tomuto zjištění jsem dospěl na základě rešerše odborných článků na serverech renomovaných 
politologických periodik zabývající se problematikou demokracie v lokálním politickém prostoru, mezi 
které jsem zejména zařadil periodika: Local Government Studies, Public Administration Review či Lex 
Localis.  
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narazit již při počátečním průzkumu tohoto problému. Jako příklad takové municipality 

pak můžeme uvést obec Křížkový Újezdec v okrese Praha-východ, kde do 

sedmičlenného zastupitelstva kandiduje pouze jediná kandidátní listina sdružení 

nezávislých kandidátů nesoucí název Nová obec 2014 složená ze sedmi kandidátů, takže 

míra místní politické soutěže je velmi nízká, v podstatě můžeme říci žádná. Dalším 

příkladem pak může být i municipalita Jedlany v okrese Tábor. V této obci je 

ustanoveno pětičlenné zastupitelstvo a místní politické soutěže účastní znovu pouze 

jedna kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů nesoucí název SNK Jedlany 

2014, znovu složená pouze z pěti kandidátů. Tudíž znovu zde nemůžeme zaznamenat 

demokratickou soutěž a pluralitu kandidátů. Situace ale může být i ještě horší, jako 

například v obci Kozojedy v okrese Praha-východ. Tato municipality má ustanovené 

devítičlenné zastupitelstvo a znovu se politické soutěže účastní pouze jedna kandidátní 

listina sdružení nezávislých kandidátů jmenující se Za klidné Kozojedy, kde ale na 

kandidátní listině bylo pouze osm kandidátů. Takže v této municipalitě se ani 

nepodařilo zaplnit celé zastupitelstvo. Již tyto uvedené příklady naznačují existenci 

problému. 

1.1 Dosavadní stav poznání 

  Pokud se nejprve zaměříme na aktuálnost problematiky, tak zjistíme, že tento 

jev není doposud dostatečně probádán a odborné diskuze se v rámci České republiky i 

západního světa věnují nepluralitním systémům jen velmi okrajově. Velmi často se 

výzkum zaměřuje na malé obce a jejich problémy, nicméně komplexně nepluralitním 

systémům žádná publikace ani autor svou pozornost nesoustřeďuje. Například Josef 

Bernard se věnuje individuálním charakteristikám kandidátů ve volbách do 

zastupitelstev obcí a problematice velikosti municipalit. Jím zkoumaná problematika 

značně koreluje s fenoménem nepluralitních systémů, nicméně komplexně o této 

problematice nepojednává. Můžeme uvést i Pawla Swianiewicze, který se do značné 

míry ve svém výzkumu věnoval municipálním systémům střední a východní Evropy, 

kde se zaměřoval na otázky spojené s velikostí obce a důsledky, které korelují i 

s problematikou existence nepluralitních systémů v lokální demokracii. Jako příklad lze 

uvést i Michala Illnera, který se, mimo jiné, zaměřuje na souvislosti mezi velikostí obce 

a demokratickým charakterem lokální politiky, obzvláště z hlediska plurality místního 

politického prostředí či výběru kvalitních kandidátů a pracovníků obecního úřadu, a 

dalšími případnými nebezpečími pro lokální demokracii, které plynou z velikosti obce. 
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(Illner: 2006a). Nejvýznamnější měrou se otázce plurality lokálních stranických 

systémů věnuje Václav Bubeníček, který přišel se svou typologií lokálních modelů 

demokracie venkovských obcí. Autor pro typologizaci daných municipalit zvolil jako 

primární definiční kritéria způsob sestavování kandidátních listin a úroveň soutěživosti 

systému. Na tomto základě vytvořil typologii čtyř modelů lokálních demokracií 

venkovských obcí a pro potřeby této práce budeme pracovat zejména s dvěma prvními. 

A to tedy s neparticipativním modelem, který je definován jako nepluralitní systém 

s nekooperativní strategií místních politických aktérů a také s apoliticko-

demarchistickým modelem, který je definován jako nepluralitní systém nicméně 

s kooperativní strategií lokálních politických aktérů (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 

155-158). Právě apoliticko-demarchistický model je nejvhodnějším modelem pro 

potřeby této diplomové práce, zejména díky tomu, že v tomto modelu kandiduje jen 

jeden politický subjekt a počet kandidátů nepřesahuje počet volených zastupitelů. Tudíž 

výsledek voleb je předem znám a sestavování kandidátních listin se podobá spíše 

náboru členů zastupitelstva. Model lze tedy označit za silně nepluralitní, což je přesně 

předmětem výzkumu mé diplomové práce (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 158). 

  K tomuto velmi ojedinělému tématu nepluralitních lokálních politických 

systémů neexistuje žádná komplexní práce. Žádný z předních českých a ani 

zahraničních odborníků na komunální politiku a systémy se ve svém výzkumu 

nezabýval výhradně problematikou nesoutěživých municipálních systémů. Zároveň ani 

žádná studentská práce se dané problematice nevěnovala. Vždy můžeme nalézt pouze 

fragmenty a zmínky o nesoutěživosti kandidátů napříč různými společensko-vědními 

obory, zejména pak v politologii a sociologii. Problematiku nepluralitních systémů 

v lokální demokracii lze pro její lepší porozumění strukturovat na dílčí problémy a 

vztahy. Nejprve, je ale nutné definovat pojmem lokální demokracie a pochopit kontury 

rozdílných přístupů, což je i velmi zásadní pro pozdější chápaní Bubeníčkovi typologie 

modelů lokální demokracie 10 , ve které autor do značné míry identifikuje existenci 

nepluralitních systémů. Proto i já, po jeho vzoru, se nejprve pokusím definovat tento 

pojem a jeho chápaní. Zakotvení problematiky můžeme nalézt v publikacích 

[Bubeníček 2010], [Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010], [Sisk 2001], [Illner 2006a], 

[Čmejrek 2009], či [Habermas 2002].   

                                                           
10 To sám uvádí Bubeníček ve své práci [Bubeníček 2010]. 
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  Když si tedy budeme vznik nepluralitních nebo můžeme říci i 

nekonsenzuálních systémů v lokální demokracii strukturovat na dílčí problémy, 

zjistíme, že ho ovlivňuje nespočet různých faktorů. Mezi nejvýznamnější proměnné 

můžeme zařadit zejména velikost obce, existence či neexistence štěpících linií v obci, 

forma a způsoby politické participace obyvatelstva dané municipality, či s tím spojený 

politický vliv místní honorace, finanční autonomie obcí nebo otázka, zda lze považovat 

lokální volené orgány za „místní parlamenty.“ 

   Pokud se zaměříme na otázku, zda lze považovat obecní zastupitelstvo za 

„místní parlament“ a na otázku role politických stran na lokální úrovni, zjistíme, že se 

nad touto problematikou vede odborná debata mezi politologicky a právně zaměřenými 

autory. Debatu můžeme nalézt zejména mezi německými autory zabývající se 

problematikou komunálních systémů, kteří se do značné míry zabývají otázkou 

působení politických stran na lokální úrovni a  participace obyvatelstva. Tuto debatu 

můžeme nalézt zejména v těchto publikacích [Jüptner – Polinec – Švec 2007], 

[Nassmacher – Nassmacher 1999], [Mielke – Eith 1994], [Holtkamp 2008] či [Klammer 

2000]. Dále zde máme otázku vztahu politické participace a nepluralitních systémů. 

Ačkoliv to do značné míry koreluje s předchozím tématem, tak se zde zaměřím na jiné 

důvody, které předpokládají čeští a zahraniční odborníci, proč nedochází k zapojování 

obyvatelstva do místního politického procesu z jiných hledisek, než je existence místní 

honorace a míra politizace místního systému. Odpověď na tuto otázku můžeme nalézt 

v odborných publikacích těchto autorů, ze kterých budu zejména vycházet [Bernard – 

Vobecká 2011], [Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010], [Čmejrek 2009], [Balík 2010], 

[Bubeníček 2010], [Jüptner – Hudák – Svoboda 2003], [Wágnerová 2009], 

[Swianiewicz 2002a] a [Jones – Stewart 1983].  

  Již na začátku analýzy a rešerši zdrojů vyplynulo, že nejzásadnějším faktorem 

ovlivňující vznik nepluralitních systémů v lokální demokracii by měla být velikost 

obce. Autor Swianiewicz přímo uvádí, že participace obyvatel je v přímém pozitivním 

vztahu s velikostí místního politického systému a dále uvádí autory [Verba – Nie 1972], 

[Newton 1982], [Nielsen 1981], kteří s jeho tezí souhlasí a také k ní dochází 

(Swianiewicz 2002a: 14). Odpověď na to, nakolik je velikost obce ve vztahu 

k nepluralitním systémům zásadní, by měly přinést publikace [Jüptner 2001], 

[Bubeníček 2005], [Bubeníček – Kubálek 2010], [Čmejrek 2005], [Čmejrek – 
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Bubeníček – Čopík 2010], [Illner 2006a], [Illner 2006b], [Goldsmith – Rose 2002], 

[Page – Goldsmith 1987], [Keating 1995] a [Swianiewicz 2002a].  

  Další velmi významnou proměnou ovlivňující vznik a existenci nepluralitních 

lokálních systémů je problematika konfliktních linií. Václav Balík [Balík 2009] převzal 

teorii o štěpících liniích od F. Töniesse a vztáhl ji z prostředí národní politiky do 

prostředí komunální politiky. Poté i u dalších autorů [Bubeníček 2005], [Bubeníček 

2010], [Bubeníček – Kubálek 2010], [Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010], [Balík 

2009], [Jüptner 2004], [Hloušek – Kopeček 2010], [Urban 2008] a [Klíma 1998] 

můžeme nalézt zmínky o vztahu nepluralitních systémů lokální demokracie a 

konfliktních linií. Z výše zmíněných publikací budu vycházet.  

  Posledním faktorem ovlivňující vznik nepluralitních lokálních systémů je 

zadluženost a síla obecních rozpočtů. Jestliže jsem v úvodu mého výzkumu psal o tom, 

že doposud nikdo nepřinesl zcela komplexní práci o nepluralitních systémech a že 

můžeme pouze nalézt jisté fragmenty v pracích zaměřených na jiné téma, tak o vztahu 

nepluralitních systémů a velikosti obecních rozpočtů to platí dvojnásob. V podstatě 

žádná politologická ani ekonomická odborná práce se nezabývá, ani neřeší vztah 

zadluženosti obce a existence či neexistence soutěživého stranického lokálního systému. 

Přesto je možné takovou kauzalitu, alespoň dle mého názoru, dokázat. V několik 

ekonomických odborných publikacích lze nalézt zmínky o tom, jaké má extrémní 

zadluženost municipality dopady na další aspekty politického života v obci. Ale 

zejména lze tento vztah dokázat na reálném příkladu nejzadluženější obce Prameny na 

Chebsku v Karlovarském kraji, kde se po dlouhá léta potýkali se zaplněním 

zastupitelstva a se sehnáním kandidátů na volené posty právě kvůli extrémní 

zadluženosti obce. Ačkoliv je této téma zcela nezpracováno, tak je zde zřejmé 

souvislost s těmito zdroji [Bubeníček 2010], [Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010], 

[Peková 2011], [Provazníková – Sedláčková 2009], [Žehrová – Pfeiferová 2009], 

[Císařová – Pavel 2008] či [Swianiewicz 2002a] a [Swianiewicz 2002b].  

  Na závěr se pokusím ukázat kontext nepluralitních systémů na příkladu jedné 

ze spolkových republik na Braniborsku. Přinesu základní informace o tomto 

municipálním systému a pokusím se dokázat, že český municipální systém není jediný 

na světě, který trpí existencí nesoutěživých lokálních politických systémů. Tato 

podkapitola by tak posléze měla přidat na relevantnosti mé zkoumané problematiky a 
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zároveň by měla přispět k prokázání aktuálnosti dané problematiky. K vypracování 

kapitoly použiji tyto publikace a autory [Jüptner – Polinec – Švec 2007], [Kost – 

Wehling 2003], ale zejména data získané na Statistickém úřadě Berlín-Braniborsko a 

dále taktéž data, které mi poskytl Prof. Dr. Jochen Franzke. 

1.2 Cíle práce 

  Ve své výzkumné činnosti, jak již bylo zmíněno v projektu, se zejména 

zaměřím na podrobnou analýzu předem vybraných pěti českých okresů. Okresy byly 

vybrány pomocí předem stanovených definičních kritérií. Hlavní náplní mé diplomové 

práce je, zda-li je možné ověřit relevanci nepluralitních municipálních systémů ve 

smyslu výskytu a četnosti případů, při čemž se pokusím odpověď na následující 

výzkumné otázky: 

1. Můžeme ověřit existenci a relevanci nepluralitních systémů obcí České republiky?  

2. Jakou formu na sebe berou aktéři těchto systémů? Odlišují se od aktérů pluralitních 

systémů lokální politiky a mají tito aktéři specifickou povahu?  

  Mimo zodpovězení hypotéz si moje diplomová práce klade za cíl více 

obecnější úkoly, ale nikoliv o to méně důležitější či méně ambiciózní, spíše naopak. 

Práce by měla získat interdisciplinární povahu a měla by tak být schopna propojit 

jednotlivé vědní obory, zejména politologické a sociologické, které se zabývají 

podobnou problematikou. Dále, jelikož se přímo problematikou existence nepluralitních 

lokálních systémů doposud nikdo nezabýval, by tato práce měla poskytnout materiály a 

podklady sloužící k dalšímu studiu a navazujícímu výzkumu, který, dle mého názoru, 

bude probíhat na předních akademických pracovištích nejen českých univerzit 

zabývajících se tématem komunální politiky, zejména pak na Institutu politologických 

studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy či na Katedře humanitních studií 

Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Důležité je také zmínit, že 

práce vzniká jako součást mezinárodního projektu mezi Univerzitou Karlovou a 

Univerzitou v Postupimi. Součástí tohoto výzkumného týmu jsem já, Petr Jüptner PhD., 

Prof. Dr. Jochen Franzke a jeho studenti. Jak výsledky práce, tak i data vytvořená 

k dokončení práce, budou sloužit jako podklady pro další výzkumy i pro zahraniční 

akademická pracoviště, zejména pro výše zmíněnou Univerzitu v Postupimi.  

1.3 Metodologie a postupy 
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  Nejprve musím zmínit dvě základní informace. Za prvé v rámci svého 

výzkumu budu používat tzv. Most different system design, který spočívá ve srovnání 

různých případů, z nichž všechny případy mají stejné závislé proměnné, přičemž 

jakákoliv jiná okolnost, která je přítomna ve všech případech, je považována za 

nezávislou proměnnou (Carsten 2008: 396-397). A za druhé má práce na teoretickém a 

kontextuálním zakotvení mého výzkumu bude odpovídat konceptu amerického 

politologa a ekonoma Herbera A. Simona o hledání jehly v kupce sena. Pro upřesnění to 

znamená, že má práce v podstatě bude znamenat hledání fragmentů a zmínek o 

nepluralitních politických systémech lokální demokracie napříč odbornou debatou 

českých a zahraničních předních autorů zabývajících se problematikou komunální 

politiky.  

  Ve své diplomové práci budu pracovat jak s kvalitativní metodologií, tak i 

kvantitativní metodologií. V rámci první zmíněné budu používat zejména metodu 

obsahové analýzy. Pomocí této metodologie a metody nejprve nashromáždím veškerou 

dostupnou českou i zahraniční odbornou literaturu, postupně ji zanalyzuji a posléze 

vyhodnotím. Výsledkem této činnosti by tak měl být úplný teoretický a kontextuální 

rámec mého výzkumného projektu týkajícího se prokázání existence a relevance 

problematiky nepluralitních systému lokální demokracie. Výsledkem by měla být zcela 

nová práce, které vnese do odborné debaty nový pohled na takto ojedinělý problém, 

jako jsou lokální politické systémy s velmi nízkou soutěživostí kandidátů nebo zcela 

bez ní. 

  Tato práce vzniká jako součást mezinárodního projektu, a proto musím zmínit, 

že z toho vychází i metodologie a použitá data. Navržený vědecký postup tedy není 

zcela můj vlastní. V rámci kvantitativní metodologie pro svůj výzkum použiji hlavně 

metodu měření. Měření budu provádět za pomocí tzv. indexu plurality (Čmejrek – 

Bubeníček – Čopík 2010: 109). Index plurality přebírám od Václava Bubeníčka11, jeho 

pojetí je pro potřeby této práce lepší z toho důvodu, protože lépe postihuje pluralitu než 

například Laakso-Taageperovův index počtu efektivních stran (Bubeníček – Kubálek 

2010: 34). Měření pak posléze použiji na předem vybraném vzorku obcí. Právě na 

základě metody měření indexu plurality bych měl být schopný odhalit míru plurality 

                                                           
11 Zde bych rád zmínil, že index plurality není Bubeníčkovým termínem, pouze s ním pracuje v rámci 

publikace Demokracie v lokálním politickém prostoru a já ho od něj přebírám v tom smyslu, jak s ním 

pracoval právě Václav Bubeníček.  
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lokálních politických spekter, kdy za nepluralitní považujeme ty systémy, ve kterých je 

počet kandidátů menší než 134% k poměru sedadel v zastupitelstvu. Vzorec pro výpočet 

pak bude vypadat takto:  

(ip > 1,34) 

Zde můžeme zaznamenat mírné odchýlení od Václava Bubeníčka a jeho způsobu pojetí 

výpočtu míry plurality v lokálním politickém prostoru. Bubeníček, na rozdíl ode mě, 

používal v indexu plurality poměr kandidátů k počtu mandátů v zastupitelstvu 1:1 a jeho 

vzorec posléze vypadal takto:  

(ip > 1) 

Zdroj: (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 95-96) 

Zatímco Bubeníček na základě výše uvedené metody označí za pluralitní systém i 

takový systém, kde počet kandidátů je pouze o jednoho vyšší, než je počet 

zastupitelských křesel, tak já takovýto systém označím za nepluralitní. Přepočet je takto 

upravený a podmínka je pro určení soutěživosti systému nastavená na 134%12 kvůli 

zákonu o volbách do zastupitelstev obcí. Tento zákon totiž umožňuje kandidujícím 

subjektům v obcích, kde je ustanoveno sedmičlenné a menší zastupitelstvo, umístit na 

jednu kandidátní listinu nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů zastupitelstva 

obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů (zákon č. 491/2001 Sb). 

Tato podmínka o možném vyšším počtu kandidátů na kandidátní listině, než je počet 

mandátů v zastupitelstvu je zákonem stanovená proto, že převislí kandidáti posléze 

fungují jako případní náhradníci. V podstatě je to budoucí pojistka pro daný lokální 

politický systém. Nicméně pro nás to ale pak znamená, že na základě metody měření 

pomocí takto nastaveného indexu plurality bychom dospěli k tomu, že v daném systému 

můžeme identifikovat pluralitní stranické prostředí, ačkoliv tomu tak není. Právě 

podmínka 134% by tomu měla zamezit.  

  Měření soutěživosti lokálních politických systémů nebudu provádět na případu 

celé České republiky, ale na předem vybraném vzorku obcí. Mnou nadefinovaný vzorek 

                                                           
12  Mimo jiné takto je podmínka nastavená i proto, že moje diplomová práce vzniká jako součást 

mezinárodního projektu, na kterém participuje Univerzita Karlova zastoupená doktorem Jüptnerem a 

Univerzita Postupim zastoupená profesorem Franzkem. Podmínka byla nastavená po společných 

konzultacích.  
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bude odpovídat svou velikostí a počtem municipalit vzorku, který nastavil profesor 

Franzke ve svém výzkumu, protože jak už jsem uváděl, má diplomová práce vzniká 

jako součást společného mezinárodního projektu mezi Univerzitou Karlovou a 

Univerzitou v Postupimi. Mezi hlavní definiční kritéria vzorku jsme pak posléze 

zařadili kritérium míry fragmentace municipální struktury a demografické a 

socioekonomické faktory, mezi které můžeme zařadit kritéria typu míra 

nezaměstnanosti, výše průměrné mzdy, věkové složení či stabilita daného regionu. Aby 

vzorek odpovídal vzorku na německé univerzitě, tak vybrané regiony budou 

představovat již zaniklé správní jednotky, a to bývalé okresy, v současnosti označované 

za NUTS4. Okres jako vhodnou územní jednotku pro více případovou studii doporučuje 

i autor Balík, který doslova tvrdí: „Je to jednotka dostatečně velká, nikoliv však 

přespříliš, obvykle však zahrnuje rozsáhlou škálu různě velkých obcí, jde navíc o do 

jisté míry přirozený uskupení obcí, které k sobě mají z nejrůznějších hledisek blízko“ 

(Balík 2010: 17). Po vyhodnocení všech okresů na základě námi nadefinovaných kritérií 

budou vybrány ty okresy, které se po vytvoření žebříčku dle každého jednotlivého 

kritéria objevují na prvních příčkách daných žebříčků. Takto vybrané okresy by nám 

měli zajistit největší vypovídající hodnotu.  

  Na základě výše zmíněných definičních kritérií a aby byl vzorek shodný se 

vzorkem profesora Franzkeho, bylo vybráno celkem pět okresů. První dva okresy byly 

vybrány na základě kritéria míry fragmentace municipální struktury. Pro zajištění 

nejvyšší míry vypovídající hodnoty budou u každého kritéria vybrány okresy 

z opačných stran žebříčku13. Nejfragmentovanějším okresek České republiky je Ždár 

nad Sázavou, který je také prvním vybraným okresem. Naopak okres s nejvíce 

konsolidovanou strukturou je pak Karviná, která je druhým vybraným okresem. Karviná 

je i zástupce okresů, který jako jediný neobsahuje malé municipální jednotky. 

Z hlediska socioekonomických faktorů, kdy hlavními kritérii byla míra nezaměstnanosti 

a výše průměrné mzdy byly vybrány okresy Most a Praha-východ. Okres Most je 

jedním ze zástupců nejchudší části České republiky, zatímco okres Praha-východ je 

přesným opakem, tedy představitel nejbohatší části České republiky, mimo Hlavní 

město Prahu. Okresy Most, Karviná, a Praha-východ byly vybrány i na základě 

demografických faktorů, v rámci kterých, byly použity kritéria typu věková skladba 

                                                           
13 Toto pravidlo je použito u každého žebříčku, přičemž zástupci některých okresů odpovídají většímu 

počtu kritérií než pouze jednomu.  
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obyvatelstva a míra stability okresu. Okres Most je pak posléze představitelem 

nestabilní struktury a okres Karviná je představitelem staršího obyvatelstva, tak okres 

Praha-východ je představitel stabilního regionu a mladšího obyvatelstva. Posledním 

vybraným okresem je Tábor. Okres Tábor na základě první analýzy ve všech žebříčcích 

figuruje uprostřed, a tak bude sloužit jako představitel jisté průměrnosti. Vybraný 

vzorek se tedy skládá z 5 okresů a 437obcí.  

  Poslední kapitola zaměřená na aktéry nepluralitních systémů se bude soustředit 

na zodpovězení základních otázek. Zejména se zaměřím na to, jakou formu na sebe 

berou aktéři nepluralitních systémů? Odlišují se od aktérů soutěživých stranických 

systémů? K vypracování této kapitoly použiji jak kvalitativní metodologii ve formě 

obsahové analýzy, tak zejména kvantitativní metodologii, kdy budu srovnávat 

jednotlivé zastupitele a jejich formu kandidatury té skupiny obcí, které mi na základě 

indexu plurality vyšly jako nepluralitní s aktéry pluralitních systémů. Srovnání provedu 

jak v rámci celého vybraného vzorku, tak i v rámci úrovně jednotlivých okresů.  

  Na závěr této podkapitoly bych se chtěl pozastavit nad povahou mé diplomové 

práce. Můj prováděný výzkum můžeme považovat za empirický a ze své podstaty za 

krátkodobý (Reichel 2009: 32), protože práce je vypracovávána v rámci tří semestrů 

mého studia. Diplomovou práci můžeme označit i za výzkum ex post facto, protože 

budu přistupovat k sociálním skutečnostem k jako takovým, v jejich vlastní přirozenosti 

a v jejich aktuální podobě v jaké se v ní zkoumané charakteristiky, proměnné a znaky 

běžně projevují (Reichel 2009: 34). Jelikož se ve svém výzkumu budu zabývat 

zkoumáním podstaty daného problému, jeho základními vlastnostmi a také z důvodu 

odkrytí hlubších příčin a širších souvislostí, tak můžeme tuto diplomovou práci označit 

za tzv. explorační výzkum (Reichel 2009: 35). V poslední řadě bych chtěl zmínit, že 

předmětem mého výzkumu bude větší počet zkoumaných objektů, tak z logiky věci se 

bude jednat o výzkum extenzivní (Reichel 2009: 38).  

1.4 Struktura práce 

  Předkládaná diplomová práce bude členěna do pěti základních kapitol společně 

i s úvodem, který bude tvořit první kapitolu a závěrem, který bude tvořit poslední 

kapitolu. První část práce a druhou kapitolu bude představovat teoretické a kontextuální 

zakotvení mého výzkumu. Část ponese název Kontext a struktura problematiky 

nepluralitních systémů. Tato kapitola se bude dělit ještě na další tři podkapitoly. První 
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podkapitola ponese název Lokální demokracie, kdy cílem této podkapitoly je přinést 

odborný pohled předních českých a zahraničních výzkumníků na definici a zejména 

rozdílného přistupovaní k lokální demokracii. Sám Václav Bubeníček ve svém 

výzkumu modelů lokální demokracie, kterého jsou součástí i nepluralitní systémy, 

zdůrazňoval důležitost pochopení tohoto pojmu před tím, než přistoupíme k výzkumu. 

V jeho případě modelů lokální demokracie, v našem případě nepluralitních systémů. 

Druhá podkapitola ponese název Nepluralitní systémy lokální demokracie, která by 

měla přinést informace a výzkumné hypotézy týkající se vztahu různých souvislostí, 

pohledů jednotlivých autorů a vzniku nesoutěživých stranických systémů. Poslední 

podkapitolou v rámci teorie bude Braniborsko jako příklad pro srovnání. V této 

podkapitole se pokusím pro dokázání kontextu mého výzkumu přinést základní 

informace o municipálním systému spolkové země Braniborsko, která jako téměř jediná 

země ze západního systému vykazuje podobné charakteristiky nepluralitních lokálních 

systémů jako Česká republika. Cílem podkapitoly není přinést podrobnou analýzu 

municipálního systému Braniborska a jeho komparaci s českým municipálním 

prostředím. To by bylo jistě vhodným námětem pro další výzkum, nicméně v této práci 

pro to není dostatek prostoru a ani to není nezbytně nutné. Cílem je prosté dokázaní té 

skutečnosti, že nepluralitní systémy můžeme nalézt i v jiném politickém komunálním 

systému než v tom českém, na který je má práce zaměřena. Tím by měla být hotová 

teoretická část mé diplomové práce, jejíž cílem je přinést komplexní a úplné teoretické 

zakotvení mého výzkumu týkajícího se nepluralitních systémů lokální demokracie 

v případě českých obcí.  

  Druhou část mé diplomové práce, potažmo výzkumu bude tvořit analytická 

část. Tato část se bude skládat ze dvou základních kapitol. První kapitolou v analytické 

části a celkově třetí kapitolou diplomové práce bude Případová studie vybraných 

okresů. V této více případové studii se pokusím dokázat existenci a relevantnost 

nepluralitních systémů v lokální demokracii v České republice. Tuto existenci a 

relevantnost, s ohledem na projekt a teze diplomové práce, budu dokazovat na předem 

vybraném vzorku pěti českých okresů za pomoci metody měření, kdy budu aplikovat 

upravený index plurality. Druhou kapitolou analytické části mé diplomové práce bude 

analýza aktérů nepluralitních systémů. Kapitola nesoucí název Aktéři nepluralitních 

systémů by měla přinést odpovědi na otázky týkající se toho, zda-li se aktéři těchto 

systémů nějakým způsobem odlišují od aktérů těch pluralitních. Hlavní výzkumná 
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činnost bude spočívat ve srovnání jednotlivých kandidujících subjektů a zejména 

kandidátů, kdy budu sledovat povahu jejich kandidatury a posléze jednotlivé typy 

aktérů budu mezi sebou srovnávat a pokusím se určit, zda-li je mezi aktéry 

nepluralitních a pluralitních systémů jakýkoliv rozdíl.  

1.5 Zdroje 

  Na základě toho, že předložený výzkum je zcela nový a ojedinělý, tak tato 

diplomová práce bude zpracována na základě zdrojů napříč společenskovědním i jinými 

obory. Práce bude vycházet zejména z oborů politologie, sociologie, ale také i 

z ekonomických oborů či z prostředí veřejné správy. Přednostně budu pracovat 

s primárními zdroji z akademického prostředí zabývajícího se problematikou 

komunálních systémů, které pak doplním o zdroje ze sociologických a ekonomických 

pracovišť. Dále budou k práci využívána data Českého statistického úřadu, Statistického 

úřadu Berlín-Braniborsko i údaje jiných organizací. Mimo jiné k práci použiji platné 

zákony České republiky. Jako zásadní zdroj pro vypracování této diplomové práce 

považuji české i cizojazyčné monografie, zejména ty z německého prostředí a dále 

studie, periodika, odborné články a články v denním tisku, které využiji v některých 

reálných příkladech pro lepší pochopení daného problému a pro ukázání kontextu. 

V souvislosti s tím budou využívány i internetové stránky různých zdrojů, jak jsem 

předestíral zejména denní tisk. Na závěr musím zmínit, že pro vypracování práce bude 

použit i materiál dat vypracovaných mezinárodním týmem. Zejména pro dokázaní 

kontextu použiji data vypracované a poskytnuté Jochenem Franzkem, se kterým jsem 

byl v úzkém kontaktu a spolupracovali jsme na společném postupu, ale také i vlastní 

tabulky a výpočty vytvořené pro potřeby této práce.   

2. Kontext a struktura problematiky nepluralitních systémů 

2.1 Lokální demokracie  

  Pochopení pojmu a zejména pochopení rozdílných přístupů k lokální 

demokracii je zásadní pro pozdější chápaní kontextu a vzniku nepluralitních systémů 

v lokání demokracii. Velmi podobně to uvádí Václav Bubeníček na začátku své práci ve 

vztahu k typologii modelů lokální demokracie, ve které figurují dva zásadní modely pro 

potřeby mého výzkumu. Definovat pojem lokální demokracie je poměrně 

problematické. Hlavní problém definice tohoto pojmu vyvstává z té skutečnosti, že 
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pojem lze interpretovat rozdílnými způsoby, kdy bubeníček přímo uvádí: „K lokální 

demokracii můžeme přistupovat jako ke kvalitativnímu pojetí demokracie jako 

specifické konfigurace lokálních demokratických institucí, nebo jako k politickému 

prostředí lokální úrovně, kde demokratické instituce mají své pole působnosti“ 

(Bubeníček 2010: 20). První způsob interpretace lze chápat jako normativní přístup a 

druhý jako deskriptivní přístup k lokální demokracii.  

  Normativním přístupem se do značné míry zabýval autor Sisk ve své publikaci 

Democracy At The Local Level. Ten nejprve definuje pojem lokální vládnutí, které 

chápe jako jisté „řízení konfliktních situací“ a posléze definuje lokální demokracii. Tu 

přímo Sisk chápe ve dvou základních rovinách. První rovinnou je distribuce lokální 

vlády, což můžeme chápat jako klasické instituce komunální politiky, tedy jako 

starostu, obecní radu či obecní zastupitelstvo. Druhou rovinou pak jsou aktivity nebo 

organizace občanské společnosti. Sisk posléze dochází k tomu závěru, že existuje velmi 

úzký vztah mezi oběma rovinami a rozhodující je rozložení pravomocí a odpovědnosti 

mezi lokální administrativou, tu chápeme jako volené lokální zástupce, a občany (Sisk 

2001: 13-14). Z povahy tohoto vztahu pak plynou další skutečnosti, které do značné 

míry mění charakter celého systému lokální demokracie. Nicméně toto velmi úzké 

propojení lokální administrativy a občanů, které vytváří lokální demokracii, do značné 

míry připomíná republikánskou teorii demokracie. V rámci této teorie se politika stává 

integrální součástí identity všech členů společenství. V republikánské koncepci 

získávají strategický význam politická veřejnost, potažmo občanská veřejnost jako její 

základ (Habermas 2002: 80). Z uvedeného lze vyvodit, že definice pojmu lokální 

demokracie založené na normativním přístupu přímo vychází z republikánské teorie 

demokracie, přičemž hlavní důraz je dáván na participační funkci, která je velmi zásadní 

proměnou vzniku a existence nesoutěživých stranických systémů.  Lokální demokracie 

je dle tohoto přístupu založená na velmi úzkém vztahu mezi volenými zástupci a 

občany, který je zásadní pro identifikaci problémů a jejich řešení.  

  Druhým přístupem k definování lokální demokracie je přístup deskriptivní. 

Tento přístup je oproti výše zmíněnému značně jednodušší a plní jedinou svou funkci. 

Z hlediska deskriptivního pojetí přistupujeme k definování pojmu lokální demokracie 

zejména jako k tomu, abychom odlišili jednotlivé úrovně vládnutí. Zmíněný přístup se 

zejména snaží diferencovat demokratické instituce na lokální úrovni od demokratických 

institucí na národní úrovni, od kterých jsou ale odvozeny některé aspekty fungování 
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lokálních politických systémů. Deskriptivní přístup k definování pojmu lokální 

demokracie se obzvláště využívá v pracích, které nejsou primárně zaměřeny na studium 

povahy lokální demokracie (Bubeníček 2010: 24). 

  Bubeníček uvádí, že definice lokální demokracie z hlediska deskriptivního 

přístupu vychází primárně z dvou základních principů, o kterých budu podrobně psát 

v další části mé diplomové práce. Oba dva prvky přebírá, stejně jako já, od autorů 

Illnera a Čmejrka a těmi jsou důležitost úlohy místních elit14  (Illner 2006a: 374) a 

význam občanské, respektive politické, participace (Čmejrek 2009: 5). Bubeníček 

k tomu dodává: „Právě povaha a vyváženost obou dvou prvků do značné míry 

determinuje charakter místního politického systému“ (Bubeníček 2010: 26). Autor 

posléze tyto dva prvky využívá k vypracování modelů lokální demokracie, a to ve 

formě způsobu výběru místních elit a aplikovaných vzorců jejich chování. Prvky by pak 

posléze měly naznačit a poukázat na soutěživost místního stranického systému 

(Bubeníček 2010: 26).   

  Z výše uvedeného lze vyvodit, že máme dva základní přístupy, jak chápat 

lokální demokracii – normativní a deskriptivní. Zatímco první normativní přístup 

značně vychází z republikánské teorie demokracie a pojednává zejména o značné 

provázanosti volených zástupců a občanů, kdy zásadním prvkem celého systému je 

participace. Tak druhý deskriptivní přístup se zejména zaměřuje na odlišení 

demokratických institucí na jednotlivých úrovních vládnutí a vychází z dvou základních 

principů, a to z úlohy místních elit a také z významu občanské participace v lokálním 

demokratickém systému. Je tedy zřejmé, že pro oba dva výše zmíněné přístupy je 

zásadní prvek participace, tedy charakter a povaha podílení se občanů a volených 

zástupců na lokálním politickém procesu, kdy předmětem této práce je ten charakter 

podílení se občanů, kdy k participaci buď nedochází, nebo ve velmi omezené míře. 

2.2 Nepluralitní systémy lokální demokracie 

  Problematiku vzniku nepluralitních nebo můžeme říci i nekonsenzuálních 

systémů v lokální demokracii může strukturovat na nespočet různých faktorů. Mezi 

nejvýznamnější z nich můžeme zařadit zejména velikost obce, existence či neexistence 

                                                           
14 Já osobně jsem o tomto prvku budu pojednávat v části nepluralitní systémy a velikosti obce, kde budu 

rozebírat riziko ovládnutí místních elit, zejména rodinných či jiných klanů, lokálního politického 

systému, ze kterého posléze plyne vznik nepluralitních politických systémů.  
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štěpících linií v obci, forma a způsoby politické participace obyvatelstva dané 

municipality nebo také velikost obecních rozpočtů a dle některých autorů i zákon č. 

491/2001 O volbách do zastupitelstev obcí či diskuze nad působením politických stran 

ve vedení obcí. Výše zmíněným faktorům se budu věnovat posléze níže v celé kapitole. 

   Mezi faktory, které mohou ovlivňovat vznik nepluralitního prostředí, bych rád 

ještě uvedl ty, které definovali autoři Čmejrek a Čopík. Autoři mluví o tom, že zásadní 

vliv na nepluralitní municipální systémy může mít absence lokálně zakotvené střední 

třídy, přežívání politické kultury z dob před rokem 1989 zároveň ale spojenou 

s pasivitou občanů, dále očekávaná paternalistická péče úřadů, nedostatek znalostí a 

zkušeností s fungováním místní správy v decentralizovaném systému, fragmentace 

sídelní struktury a v poslední řadě faktor slabosti obecních rozpočtů (Čmejrek – Čopík, 

2009: 285). Autor Čmejrek posléze k těmto faktorům ještě přidává v podstatě výše 

zmíněný faktor v podobě setrvačného působení komunistického uspořádání, ale 

zejména tu skutečnost, že se v naší demokratické společnosti rychle ujaly svobodné 

volby, ale místní samosprávy zůstávají v zárodečné podobě a projevuje se absence 

skutečného politického a ekonomického rozhodovacího procesu (Čmejrek 2009: 6).  

  Výše uvedené faktory mohou mít vliv na existenci či neexistenci soutěživého 

lokálního stranického systému, nicméně dle mého názoru, tyto faktory mají jistý 

podřadný charakter. V žádném případě není v mém úmyslu zmíněné souvislosti 

jakýmkoliv způsobem ponižovat, ale přesto si myslím, že fungují a mají vliv na vznik 

nepluralitního prostředí pouze v součinnosti s faktory a jevy, které budu rozebírat níže. 

Svým způsobem pouze dokreslují celkový problém, který způsobuje tak ojedinělý jev 

v západních komunálních systémech, jako je nepluralitní stranické prostředí.  

2.2.1 Zastupitelstvo jako parlament? 

  Zejména v německém odborném prostředí orientující se na komunální politiku 

můžeme nalézt částečně normativně zaměřenou diskuzi mezi právně založenými autory 

a politologicky založenými autory vedenou nad tím, zda v prostředí lokální politiky 

můžeme žádat více demokracie a větší participaci obyvatel, než je dosavadní stav, který 

je v některých municipalitách velmi kritický, kdy některé lokální systémy pozbývají 

soutěživosti. V řadách právníků se pak často setkáváme s ostrou kritikou politických 

stran a politizace obecních rad (Jüptner – Polinec – Švec 2007: 72), zatímco 

politologové mají na celou problematiku modernější pohled. Ti považují politické 
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strany za významné i na radnicích, na základě zajišťování rovnosti, a to i například v 

distribuci veřejných služeb (Nassmacher – Nassmacher 1999: 33). V přeneseném slova 

významu můžeme tedy tuto diskuzi považovat za rozvahu o tom, zda-li lze o obecním 

zastupitelstvu mluvit jako o místním parlamentu. Pokud tuto diskuzi posléze vztáhneme 

na existenci a vznik nepluralitních systémů, můžeme se zaobírat otázkou do jaké míry 

má působení politických stran na radnicích vliv na vznik nesoutěživých stranických 

systémů.  

  Na jedné straně právně zaměření autoři zdůrazňují, že komunální politika je 

často považována za nepolitickou neboli za „věcnou politiku“15 (Klammer 2000: 58) a 

tito autoři pak posléze chtějí z místní politiky zřídit jakýsi chráněný park svého druhu. 

Chtějí tedy zamezit pronikání stran do vedení obcí a samotné pronikání považují za 

problém. Argumentují například i tím, že strany musí respektovat přirozené zákonitosti 

místních samospráv a že stát a samospráva stojí v protikladu. Přímo volají po použití 

všech prostředků k zachování místní politiky politicky neutrální (Nassmacher – 

Nassmacher 1999: 32-33). Do jisté míry tuto tezi, že komunální politika má zůstat 

nepolitickou tedy věcnou politikou, podporuje výzkum autorů Mielke a Eith, kteří 

zjistili, že s ní souhlasí čtvrtina stranických kandidátů, a dokonce tři čtvrtiny kandidátů 

z řad nezávislých (Mielke – Eith 1994: 84). Největšími kritiky politických stran, jak na 

národní, tak i na komunální úrovni, jsou pak autoři von Arnim a von Weizsäcker. Ti 

chtějí klasický stranický systém na komunální úrovni zejména těch nejmenších obcí, ze 

kterého plynou problémy jako například nízká pluralita kandidátů, nahradit místními 

referendy, přímou volbou starostů a personalizací volebního systému (Nassmacher – 

Nassmacher 1999: 33). 

  S nimi souhlasí i Lars Holtkamp, který přímo tvrdí, že: „dochází na komunální 

úrovni k vytrácení role politických stran jako zprostředkovatele mezi samosprávou a 

společností, stranám ubývají členové a dochází k sekularizaci“ (Holtkamp 2008: 34). 

Právně zaměření autoři pak chtějí výše zmíněné problémy vyřešit tzv. kooperativní 

demokracií, která je definována svým zaměřením na dialog a maximalizaci zapojení 

občanů a spolků. V rámci tohoto modelu pak může docházet vytvoření a vzájemnému 

posilování vazeb mezi exekutivním vůdcovstvím, ve smyslu přímo volených starostů, 

k výše zmíněné kooperativní demokracii, ve smyslu občanské a spolkové angažovanosti 

                                                           
15 Vlastní překlad, v německém originále Sachpolitik.  
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a k stranicko-politické konkordanci, ve smyslu konsenzuálního politického modelu 

(Jüptner – Polinec – Švec 2007: 72). Významnou zprostředkovatelskou roli v tomto 

modelu tedy mají místní média a spolky, aby mohly fungovat prvky nahrazující 

stranický systém. Problémem ale je, že za prvé jejich význam stoupá s velikostí obce, a 

naopak s klesající velikostí se snižuje (Nassmacher – Nassmacher 1999: 287-288) a za 

druhé jsou spolky a místní média velmi často propojené s lokálními elitami či s tzv. 

místní honorací (Nassmacher – Nassmacher 1999: 287), které postupně ovládají místní 

„stranický systém“ a ve vztahu k tomu může docházet ke vzniku nepluralitních systémů. 

  Na tento fakt poukazují na druhé straně i politologové, kteří zdůrazňují, že výše 

nastíněné správní koncepty mají výrazné demokratické deficity (Jüptner – Polinec – 

Švec 2007: 73). Tvrdí, že nepolitická správa je výrazným omylem. Komunální politici 

jsou nositeli demokratické politiky v napětí mezi participací a efektivitou (Nassmacher 

– Nassmacher 1999: 33). Pokud pak bude docházet k vykazování politických stran 

z demokratické obce, stranický systém ovládnou místní honorace, které ale neprosazují 

zájmy obyvatel obce, ale dochází k prosazování jejich partikulárních zájmů 

(Nassmacher – Nassmacher 1999: 34). Na to poukazují i autoři Mielke a Eith, kteří ve 

svém výzkumu došli k závěru, že v malých obcích liberální a občanské listiny rekrutují 

zejména místní honorace (Mielke – Eith 1994: 86), ty pak ovládnou místní politický 

systém a pak z toho posléze mohou plynout problémy s velmi nízkou soutěživostí 

lokálních stranických systémů a může to způsobovat deficit politické legitimity (Jüptner 

– Polinec – Švec 2007: 73).  

2.2.2 Vliv politické participace na nepluralitní systémy 

  Dle Josefa Bernarda může být otázka vzniku a existence nepluralitních systémů 

lokální demokracie úzce spjata s občanskou participací obyvatel takových systémů. Kdy 

občanská participace je jím definována jako: „účast obyvatel na více či méně 

organizovaných aktivitách, při kterých lidé řeší společné problémy či potřeby a usilují o 

prosazování společných zájmů“ (Bernard – Vobecká 2011: 171). Dle Bernarda je taktéž 

s občanskou participací velmi úzce propojena participace politická, která tvoří její 

podmnožinu. V tomto případě se tak jedná o zapojení obyvatel do rozhodování o 

veřejných záležitostech a jejich ovlivňování (Bernard – Vobecká 2011: 171). Politická 

participace na sebe bere několik forem podoby. Od té nejzákladnější formy, která je 

nejběžnější a je definována jako prostá volební účast. K dalším formám politické 
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participace, které jsou definovány jako členství ve stranách, zapojení do volebních a 

dalších aktivit či účast na politických diskuzích (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 

77). Vysoká míra politické participace je tak znakem vysokého zájmu obyvatel o vliv na 

rozhodování o lokalitě, kde žijí. Přestože Pawel Swianiewicz uvádí, že malé komunity 

jsou více homogenní, je v nich více iniciativy pro participaci a v podstatě kontakt mezi 

volenými zástupci a voliči je mnohem užší (Swianiewicz 2002a: 10-11), tak zejména 

v České republice se setkáváme s jevem, kdy naopak zaznamenáváme velmi nízkou 

míru politické participace obyvatel v těch nejmenších municipalitách, a tak dochází ke 

vzniku nepluralitních systémů lokální demokracie.  

  Míru participace ve formě koordinace sestavování kandidátních listin použil 

Václav Bubeníček jako hlavní definiční kritérium k odlišení pluralitních a nepluralitních 

systémů lokální demokracie ve své typologii modelů lokální demokracie. Dle 

Bubeníčka je koordinace sestavování kandidátních listin tak zásadní faktor, který 

vychází ze zavedených vzorců chování a z mechanismu stranického formátu 

v konkrétním komunálním systému, že je nejvhodnější pro toto odlišení (Čmejrek – 

Bubeníček – Čopík 2010: 95). Bubeníček ve své práci dodává: „výše zmíněné kritérium 

v sobě obsahuje i další varianty definičních kritérií – velikost obce a zastupitelstva, 

rozsah sociálního prostoru16 , podobu místní politiky 17 , formát stranického spektra, 

způsob formování předvolebních a povolebních koalic, úroveň participace občanů na 

místním politickém životě a vzorce volebního chování místního elektorátu“ (Bubeníček 

2010: 97-98). Bubeníček posléze předpokládá, že hlavní definiční kritéria pro odlišení 

pluralitních a nepluralitních systémů jsou úroveň rivality, tedy soutěživost systému18 a 

formát stranického systému, vždy ve vztahu ke koordinaci sestavování kandidátních 

listin (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 96). Bubeníček posléze kombinací výše 

uvedených kritérií dosáhl své typologie modelů lokální demokracie. Uvedené schéma 

představuje Obrázek 1. 

Obrázek 1: Schéma Bubeníčkovi typologie lokálních modelů demokracie  

                                                           
16 Tím je myšleno provázanost sociálních sítí.  
17 Tím je myšlena úroveň ideologizace a rivality, respektive soutěživost systému.  
18  Soutěživost nelze definovat pouze formátem stranického systému, tedy existencí opozice. Dle 

Bubeníčka musíme do definice zahrnout i jiné faktory, například psychologicko-sociologické faktory 

vyplývající z tradic daného komunálního systému (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 95).  
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Zdroj:(Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 96) 

Z uvedeného Obrázku 1 vychází, že můžeme za nepluralitní označit model a) 

neparticipativní a model b) apoliticko-demarchistický. Podrobnějšímu rozebrání modelů 

se budu věnovat níže v jiných částech kapitoly.  

  Dále si je ale třeba také uvědomit, že nízká úroveň participace občanů se 

netýká pouze systémů v lokální demokracii. Tento jev můžeme zpozorovat i na úrovni 

národní, kdy autor Čmejrek přímo předpokládá: „Moderní systémy zastupitelské 

demokracie se potýkají s klesající volební účastí a malým zájmem občanů o převzetí 

odpovědnosti v rámci politického procesu“ (Čmejrek 2009: 5). Výše zmíněný argument 

lze podpořit například tvrzením teoretiků Katze a Maira, kteří tvrdí, že v současné době 

ve stranických systémech klesá význam členské základny a posiluje se role stranického 

vedení a aparátu (Katz – Mair 1994: 29), nebo i tvrzením autorky Wágnerové, která 

teorii Katze a Maira vztahuje přímo na prostředí lokální demokracie kdy tvrdí.: 

„Participace občanů na politickém a veřejném životě venkovských obcí je velkým 

problémem, protože v současnosti klesá v politických stranách význam členské základny 

a naopak roste role stranického vedení“ (Wágnerová 2009: 113). Z toho lze usuzovat, 

že běžní obyvatelé nechtějí participovat na politickém procesu, jak na národní úrovni, 

kde je to pro běžného občana velmi obtížné, tak i na lokální či regionální úrovni, která 

je běžnému občanu velmi blízko. Ke snižování míry participace občanů na politickém 

procesu ještě může přispívat zvětšující se propast mezi politikou na národní úrovni a na 

úrovni místní či regionální, dále štěpení mezi centrem a periferií, městem a venkovem 

(Čmejrek 2009: 5). Zmíněné faktory nedostatečné participace občanů mohou mít za 

následek vznik nepluralitních lokálních stranických systémů. Právě v tento moment jsou 



41 
 

relevantní argumenty autorů Čmejrka a Čopíka, které jdou „ruku v ruce“ s nízkou 

participací občanů. Dle mého názoru proměnné typu přežívání politické kultury z dob 

před rokem 1989, jistá pasivita občanů a nedostatek znalostí s fungováním státní správy 

v decentralizovaném systémů může mít za následek, společně s faktorem klesajícího 

významu členské základny, nedostatečnou ochotu občanů podílet se na správě věcí 

veřejných.   

  Dle Čmejrka míru politické participace občanů může velmi snižovat také i ta 

skutečnost, že na venkově jsou politické strany velmi slabě zakotveny (Čmejrek 2009: 

6). Právě stabilita politických subjektů, na nichž je založená místní politická soutěž, je 

velmi důležitá. Se stabilitou je spojeno, že obyvatelé daných municipalit posléze ztrácejí 

zájem participovat na lokální politice. Teoretik Čmejrek k tomu dodává: „Stranický 

zájem často ustupuje při sestavování kandidátních listin do pozadí. Místní představitelé 

si zpravidla stěžují, že politický život v obci je chabý a je velmi těžké naplnit 

kandidátku“ (Čmejrek 2009: 29). Celonárodní politické strany tak z pravidla nemají 

v nejmenších obcích vytvořeny místní organizace, neagregují zájmy místních obyvatel a 

dané lokální „stranické“ systémy pak posléze díky tomu mohou pozbývat soutěživosti. 

Otázku vzniku nepluralitních systémů může také ovlivňovat i fluktuace kandidátů. Balík 

tvrdí, že pokud můžeme vysledovat dlouhodobou kontinuitu těchto subjektů, můžeme 

vysledovat i vyšší míru soutěživosti systému a volební účasti. Nicméně zda pokaždé 

nebo velmi často dochází k přeformování „stranické“ scény tak se posléze velmi často 

setkáváme s nechutí místního obyvatelstva na takovéto politice participovat a může 

docházet ke vzniku nekonsenzuálních systémů (Balík 2010: 18). 

  Velmi často se v lokální politice můžeme setkat s takovou situací, kdy dochází 

k promíchávání spolkového života s tím politickým. V dané municipalitě dochází ke 

vzniku tzv. jader, jak je definoval P. Jüptner, které se dají definovat jako nositelé 

společných sociálních a kulturních znaků. Příkladem takového jádra posléze může být 

například sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota či spolek zahrádkářů apod. 

Tyto spolky, nebo jádra chcete-li, posléze přispívají k vyšší soutěživosti systému 

postavením vlastních kandidátních listin. Jev velmi obvyklý v řadě malých 

venkovských obcích, v nichž neexistují místní organizace politických stran. A právě 

v těchto obcích se lokální politická reprezentace vytváří jedině na bázi občanských 

sdružení (Jüptner 2004: 86-88). Nicméně existuje zde ještě druhá skupina obcí, 

takových, ve kterých nepřerůstá spolkový život v obci do sféry politického rozhodování. 



42 
 

Čmejrek přímo tvrdí, že: „politické funkce zájmových organizací jsou uplatňovány spíše 

okrajově. Dobrovolná sdružení, spolky a různé zájmové organizace neprojevují zájem 

sestavovat kandidátní listiny. Dokonce velmi často neprojevují zájem prosazovat své 

členy na kandidátní listiny jiných subjektů a prosazovat své zájmy na politické úrovni“ 

(Čmejrek 2009: 31). I tento jev může přispívat ke vzniku nepluralitních prostředí lokální 

demokracie. Znovu musím ale zmínit, že neochota místních obyvatel sdružovat se ve 

spolcích neexistuje jako faktor sám o sobě. Dle mého názoru to může být velmi často 

spojeno s faktorem slabosti obecních rozpočtů. Protože pokud obec na základě 

nedostatku finančních prostředků dostatečně nepečuje a nerozvíjí spolkový život v obci, 

obyvatelé nejsou motivování se takového života účastnit a posléze nejsou motivováni 

reprezentovat zájmy jednotlivých místních sdružení a spolků v zastupitelském orgánu 

obce.   

  Vztahu zájmových skupin a politické participace se věnovali i zahraniční 

autoři. Ti ale tento vztah obohatili ještě o faktor velikosti místní komunity. Na jedné 

straně stojí Swianiewicz, který tvrdí, že větší obce mohou poskytovat více funkcí, které 

pak vedou k většímu veřejnému zájmu a vzniká větší prostor pro existenci zájmových 

skupin a silné občanské společnosti. Posléze v takto ustálené společnosti, kde můžeme 

identifikovat dostatečný počet zájmových skupin, může přerůstat tento spolkový život 

do života politického a vytvářet tak dostatečný prostor pro vznik plurality politických 

subjektů (Swianiewicz 2002a: 9). Zatímco autoři Jones a Stewart se ve své tezi 

nazývané Idea of Localism přiklánění k tomu, že: „naopak malé komunity jsou více 

homogenní a k díky úzkému kontaktu mezi volenými zástupci a voliči dochází k větší 

iniciativě pro vznik politické participace, a tak dochází ke vzniku větší politické 

plurality“ (Jones – Stewart cit. dle Swianiewicz 2002a: 9-10). Tudíž zde máme dva 

pohledy pro vznik vetší politické plurality na základě propojení faktorů velikosti obce, 

spolkového života a politické participace na místní úrovni. Obě dvě teze můžeme 

považovat za validní, nicméně v podmínkách českého municipálního systému bych já 

osobně za tu relevantnější tezi označil právě tu Swianiewicze. A to na základě 

zmíněných faktorů specifických právě pro české komunální prostředí. 

  Posledním jevem definovaným autory Jüptner, Hudák a Svoboda, který může 

mít vliv na vznik nepluralitního politického prostředí ve vztahu k participaci obyvatel 

místního systému, je určitá spádovost daného regionu či lokality. V okrese Praha-

Východ se můžeme setkat s nižší soutěživostí místních komunálních systémů, která je 
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způsobena menším počtem kandidátek SNK, ale především samotných politických stran 

(Jüptner – Hudák – Svoboda 2003: 37). Jedním z důvodů, proč se zde tento jev 

vyskytuje, je spjatost s Prahou, tedy výše zmíněná spádovost. Praha poskytuje 

obyvatelům menších municipalit zaměstnání a různé volnočasové aktivity a obyvatelé 

se v podstatě do daných municipalit jezdí pouze „vyspat“ a absolutně se nezajímají o 

veřejné dění či společenský život v obci. Tomuto jevu napomáhá i historie daných obcí 

a alokace hospodářských celků. Svou roli zde hraje i přeměna některých z nich 

v devadesátých letech (Jüptner – Hudák – Svoboda 2003: 37-38). Právě tato spádovost 

pak může mít za následek, že v obci nedochází ke vzniku určité občanské společnosti. 

Obyvatelé takových obcí si nebudují k místní komunitě žádný vztah. Na základě toho 

pak nevybudované občanské vztahy a nevzniklý komunitivní život nemá šanci přerůst 

do života politického, protože občané nemají žádné vazby ke komunitě. Velmi 

jednoduše pak může docházet k situaci, kdy vzniká nesoutěživý stranický systém, 

protože obyvatelé nemají jakýkoliv zájem se jak na občanském, potažmo spolkovém, 

tak i na politickém životě podílet.  

2.2.2.1 Institucionalizace a nepluralitní systémy 

  Někteří autoři se zabývají otázkou překážek v kandidatuře do místního 

voleného orgánu, které může vytvářet český legislativní systém a tím pádem tak 

napomáhat ke vzniku nepluralitních systémů lokální demokracie. Volby do 

zastupitelstev obcí jsou v ČR upraveny zákonem č. 491/2001 Sb. Dle některých autorů 

právě přímo tento zákon hypoteticky vytváří podmínky, které napomáhají vzniku 

nepluralitních systémů v lokální demokracii, v jistém smyslu slova to nemůžeme chápat 

takto doslova, ale svůj minimální vliv zde nalézt můžeme. Zákon č 491/2001 Sb. udává, 

že aby se voleb do obecního zastupitelstva mohla účastnit kandidátní listina sdružení 

nezávislých kandidátů, tak v značném předstihu musí sestavit petiční arch, kde sedm 

procent obyvatel dané obce odsouhlasí kandidaturu daného uskupení svým podpisem. 

Pokud tak chce učinit nezávislý kandidát, tak mu postačí čtyři procenta oprávněných 

voličů (zákon č. 491/2001 Sb.). Tato zákonem stanovená podmínka pro kandidaturu 

posléze v konečném důsledku, ve spojení s jistou pasivitou občanů a nedostatkem 

znalostí, může v určitých extrémních situacích odradit potencionálního kandidáta od 

kandidatury. Avšak výše nastíněnou situaci musíme chápat s nadhledem a zejména jako 

jistou teoretickou možnost, která pouze s dalšími faktory napomáhá vzniku 

nesoutěživých stranických systémů. 
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2.2.3 Nepluralitní systémy ve vztahu k velikosti obce 

  Již na začátku analýzy a rešerši zdrojů vyplynulo, že právě velikost obce může 

být jedním z hlavních faktorů ovlivňující vznik nepluralitních systémů v lokální 

demokracii. Autor Swianiewicz se domnívá, že: „participace obyvatel je v přímém 

pozitivním vztahu s velikostí místního politického systému“ (Swianiewicz 2002a:14) a 

dále uvádí autory [Verba – Nie 1972], [Newton 1982], [Nielsen 1981], kteří s jeho touto 

tezí souhlasí a dochází k ní také (Swianiewicz 2002a: 14). Page a Goldsmith uvádějí, že 

velikost a typ územní rozlohy jsou tak zásadní faktory, že mohou ovlivňovat i další 

charakteristiky lokálního systému, jako je například alokace funkcí a povaha kontaktu 

mezi národní a místní vládou (Page – Goldsmith 1987: 15), dále velikost obecní rozlohy 

může ovlivňovat i ekonomickou výkonnost obce, ve smyslu produkce služeb za 

nejmenší cenu, distribuci služeb, rozvoj ekonomického růstu a zejména demokratičnost, 

ve smyslu zabezpečení občanské kontroly a právě zabezpečení vzniku soutěživého 

stranického systému (Keating 1995: 131-132). 

   Pro podpoření hypotézy, že velikost obce může být tím nejzásadnějším 

faktorem ovlivňující vznik nepluralitních systémů, je důležité zmínit, že v České 

republice máme velmi roztříštěnou strukturu obcí. K 31. 12. 2015 existovalo v ČR 

6 253 obcí19, s celkovým počtem obyvatel 10 230 060 (ČSÚ 2016a). To znamená, že 

průměrná velikost obce ČR tak činí 1 635 obyvatel. Nicméně mediánový průměr je ještě 

nižší, ten činí pouhých 382 obyvatel. To znamená, že plná polovina obcí v České 

republice má do 382 obyvatel. Velmi vysokou míru fragmentace dokazuje i jiná 

statistika. V ČR je obcí do velikosti 2000 obyvatel 90% a obcí do velikosti 1000 

obyvatel je 80% všech obcí. Dokonce přibližně 60% municipalit je svým počtem 

obyvatel do 500 (ČSÚ 2015). Michal Illner si myslí, že právě „roztříštěná struktura 

obcí je velmi problematická z několika hledisek, například z hlediska sociálního a 

ekonomického rozvoje venkova, stability volených orgánů malých obcí a jejich 

finančního hospodaření, kvality jejich správních úkonů, dodržování zákonnosti, 

plurality kandidátů v místních volbách a podobně“ (Illner 2006b: 15). Toho si všímá i 

Pawel Swianiewicz, který ve své publikaci uvádí, že jeden z hlavních problémů 

lokálního systému v České republice je ten, že ve velmi malých obcích je často problém 

sehnat dostatečné množství kandidátů do voleného zastupitelstva (Swianiewicz 2002a: 

                                                           
19 Bohužel Český statistický úřad novější údaj o počtu obcí neuvádí.  
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16). Fragmentace spolu dalšími vlivy pak může velmi silně působit na vznik 

nesoutěživých stranických systémů. Zejména spojení faktorů velmi nízkého počtu 

obyvatel a nedostatečných finančních prostředků v obecním rozpočtu má zásadní 

charakter. Malé obce s neuvolněnými starostovskými posty a s vidinou, že nebude 

možné v budoucnu uskutečnit téměř žádné investice demotivují vysoké procento 

kandidátů k účasti v politické soutěži a vzniká nám tak nepluralitní prostředí lokálních 

politických systémů.  

  Když se podíváme na hlavní rysy malých obcích, tak zjistíme, že jsou 

definovány úzkým sociálním prostorem a značnou provázaností sociální sítě uvnitř obce 

(Čmejrek 2005: 74). Čmejrek se domnívá, že: „úzký sociální prostor do jisté míry může 

determinovat podobu komunální politiky a tím pádem může ovlivňovat socializaci i 

formy politické participace občanů a jejich volební chování“ (Čmejrek 2005: 75).  

Čmejrkovo tvrzení podporuje i Illner, který napsal: „v tom mají výhodu větší obce oproti 

malým, jelikož mají větší rezervoár kompetentních kandidátů na volené funkce a 

zároveň můžeme říci, že s velikostí obce stoupá prestiž volené funkce“ (Illner 2006b: 

22). Illnerovu domněnku uvádejí i Goldsmith a Rose, kteří se své práci zabývali 

analýzou municipalit ve Velké Británii a Dánsku. Jedním z jejich závěrů bylo, že volby 

ve větších municipalitách přitahují daleko větší počet kandidátů, než volby v těch 

menších obcích (Gaardsted Farndsen 2002: 862). Právě tuto korelaci můžeme 

přisuzovat faktorům jako je prestiž volené funkce a výše finanční náhrady za odvedenou 

práci. Ve výsledku to pak znamená, že ve velikostně větších municipalitách můžeme 

předpokládat větší ochotu, respektive zájem, kvalifikovaných osobností účastnit se 

politické soutěže o volené funkce, což může větším obcím velmi napomáhat k pluralitě 

stranického systému, zatímco malé obce to může odsuzovat ke vzniku nepluralitních 

systémů v lokální demokracii. 

  Illner taktéž tvrdí, že: „větší obce oproti těm menším mají také lepší 

předpoklad pro existenci diferenciovaného místního politického systému s pluralitou 

subjektů a zájmů, vzájemné soutěže, kontroly a vyvažování“ (Illner 2006b: 21) Z toho 

lze tedy pochopit, že tak splňují demokratický charakter lokální politiky. Zatímco malé 

obce a zejména jejich politické systémy se projevují svojí „apolitičností“ místního 

politického procesu, kdy se většina aktivit politického charakteru překrývá s činnostmi a 

vztahy v rámci běžného komunitivního života v obci (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 

2010: 106). Michal Illner k tomu dodává: „V obcích malých je lokální politika více 
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záležitostí osobních vztahů a je zde větší příležitost pro nekontrolované působení 

místních klik, rodinných klanů a autoritativních osobností“ (Illner 2006b: 21). Politika 

v malých obcích uskutečňována skrze osobní a rodinné vztahy může být dalším 

zásadním faktorem ovlivňující vznik nepluralitních prostředí v lokální demokracii. 

Právě úzký sociální prostor malých obcí můžeme považovat za značné riziko 

soutěživosti lokálního stranického systému. Sice obyvatelům umožňuje lepší a snadnější 

kontrolu nad svými zvolenými zástupci, ale mnohem snadněji může dojít k výše 

uvedenému problému, kdy dochází k ovládnutí lokální politické sféry místními 

rodinnými klany či osobnostmi s autoritativními sklony (Illner 2006a: 374-375). I 

Václav Bubeníček se věnuje ve svém druhém modelu lokální demokracie přebírání 

moci v daném lokálním systému jednou sociální skupinou. Autor v apoliticko-

demarchistickém modelu uvádí, že právě nezájem o kandidaturu v obci vede 

k postupnému přebírání moci jednou sociální skupinou. Velmi často se to děje záměrně, 

kdy moc v obci přebírá výše zmíněný místní podnikatel, ale nebo také to může být 

dobrovolný spolek působící v obci. Anebo k přebírání moci dochází tzv. „z donucení,“ 

kdy určité sociální skupině, na základě neochoty běžného obyvatelstva participovat 

nezbyde nic jiného než zajistit vedení obce. Bubeníček uvádí, že v tomto případě to 

bývají ženy na mateřské dovolené nebo důchodci (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 

97) 

  Právě „apolitičnost“ místního politického procesu v malých obcích může být 

dle Bubeníčka tím nejvýraznějším faktorem ovlivňující vznik nepluralitních systémů 

lokální demokracie. Ten tvrdí, že: „v obcích s nejmenší velikostí se velmi často můžeme 

setkat s politickým prostředím oproštěným od návaznosti na politické prostředí z vyšších 

pater politiky“ (Bubeníček 2005: 76) a především se velmi často může vyznačovat 

nestabilitou místních stranických systémů i absencí jakýchkoli lokálních stranických 

struktur (Bubeníček – Kubálek 2010: 30). To vše může velmi napomáhat vzniku 

nepluralitních politických systémů. Obyvatelé takových obcí nemají možnost, kde by 

agregovali své politické zájmy a zároveň je pro ně mnohem obtížnější politicky 

participovat na daném lokálním politickém systému. Velmi často má také politický 

systém v malých obcích spíše údržbářskou podobu místní politiky (Jüptner 2001: 156) a 

jedinou předvolební a politickou aktivitou bývá nábor členů na kandidátní listiny, který 

se spíš podobá výběrovému řízení na post zastupitele (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 

2010: 96). To znamená, že lokální politický proces je formován bez jakékoliv ideologie 
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a omezuje se na plnění těch nejzákladnějších požadavků místního obyvatelstva. Dle 

mého názoru takovýto systém není atraktivní a obyvatelstvo ztrácí chuť participovat 

v jakékoliv podobě. Ještě k tomu přispívá ten fakt, že v těch nejmenších obcích je 

pozice starosty většinou neuvolněnou funkcí a mnoho lidí tak nemá zájem ve svém 

volném čase a téměř zadarmo vykonávat obecní agendu, i z toho hlediska je obtížnější 

naplnit kandidátní listiny a vytvořit tak soutěživý lokální „stranický systém“. 

  Do jisté míry tento zřetelný vztah mezi velikostí obce a participací místního 

obyvatelstva potvrzuje velmi zajímavá studie provedená ve Švédsku, která zkoumala 

participaci obyvatel před a po slučování obcí. Studie došla k závěru, že intenzita 

politického života, občanské zapojení do místních politických problémů a participace 

obyvatel v jednotlivých politických subjektech jednoznačně vzrostla (Swianiewicz 

2002a: 15). Ačkoliv nám to znovu potvrzuje, že velikost obce je opravdu jeden 

z nejzásadnějších faktorů ovlivňující vznik pluralitního, nebo naopak nepluralitního 

politického prostředí v lokální demokracii. Tak Goldsmith a Rose došli k tomu tvrzení, 

že neexistuje podmíněný nebo univerzální vliv velikosti obce na její politický systém. 

Daný vliv je vždy výsledkem kombinace mnoha dalších faktorů, spojených s takovými 

okolnostmi, jako je například institucionální uspořádání a podobně (Goldsmith – Rose 

2002: 791). 

2.2.4 Vztah konfliktních linií a nepluralitních systémů 

  V české odborné literatuře se pro konfliktní linie, štěpení či rozpory ujal 

anglický pojem cleavages. Termín představuje konflikt protichůdných zájmů různých 

skupin ve společnosti, po většinou se v literatuře uvádí dvou skupin, ale můžeme se 

setkat i s větším počtem. Okolo zmíněných sociálních skupin se pak posléze mohou 

formovat politické subjekty, které artikulují partikulární zájmy na dané politické scéně a 

vzájemné vztahy uvnitř i vně sociální skupiny mohou dle Klímy přispívat k tvorbě 

podoby a mechanismu stranického systému (Klíma 1998: 65-67). Konfliktních linií pak 

můžeme v jednom politickém systému identifikovat i více a mohou se navzájem 

ovlivňovat. Cleavages se formují z potencionálního rozporu v otevřený konflikt, který 

navíc musí splňovat podmínku trvalého charakteru, abychom mohli hovořit o úplné 

konfliktní linii. Štěpení pak napomáhají k profilaci relevantních politických stran 

(Hloušek – Kopeček 2004: 34-35), tudíž mohou mít přímý vliv na pluralitu daného 

stranického systému.  
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  Teorii konfliktních linií, která je primárně určená pro státní úroveň, lze 

s určitými limity přenést i do podmínek lokální demokracie. V české společnosti, 

ostatně ve většině společností západního světa, lze považovat za dominantní konfliktní 

linii tu socioekonomickou, tedy rozpor pravice a levice (Hloušek – Kopeček 2004: 99). 

Pokud tento rozpor budeme chtít přenést do podmínek komunálních systémů, tak 

zjistíme, že lokální demokracie ze své podstaty, zejména politické systémy těch 

nejmenších obcí, nenabízí mnoho prostoru pro ideologizaci místní politiky. Obecně lze 

konstatovat, že čím je menší velikost obce, tím menší vzniká prostor pro existenci 

politických sporů na bázi ideologicky odlišných názorů (Jüptner 2004: 81). Jüptner si 

k tomu dodává: „za zdroj politických sporů v takových obcích můžeme považovat spíše 

osobní vztahy, než ideologické přesvědčení zástupců lokálních politických subjektů“ 

(Jüptner 2004: 81). Proto zdroje konfliktních linií musíme hledat jinde. Jedním ze 

zdrojů může být například nedostatek financí malých obcí, což implikuje omezený 

prostor pro rozvoj kvalitnějšího stranického systému (Bubeníček 2005: 90). Ale za 

nejvýznamnější zdroj vzniku konfliktních linií jako faktoru ovlivňující formát a 

mechanismus stranických systémů na lokální úrovni můžeme považovat odlišné pojetí 

funkce, kterou by obec měla plnit v procesu rozvoje místní komunity (Balík 2009: 219-

221).  

  Ještě, než přejdu k podrobnému rozebrání teoretického konceptu odlišného 

pojetí funkce, kterou by obec měla plnit ve svém budoucím rozvoji, bych zmínil 

hypotézu autorů Bubeníčka a Kubálka, kteří konstatují, že případná štěpící linie má 

přímý vliv na pluralitu místního stranického systému (Bubeníček – Kubálek 2010: 30).  

Autoři ve své publikaci pracují s tezí, že pokud můžeme v obci identifikovat štěpící 

linii, můžeme zde nalézt i pluralitní lokální stranický systém. Pokud ale v dané 

municipalitě žádnou štěpící linii nenalezneme, tak v přímém vztahu nalezneme 

nesoutěživý stranický systém. Ještě dodávají, pokud má štěpící linie krátkodobý 

charakter, tak i soutěživost systému je krátkodobá a naopak.  

  Autor Balík odlišné pojetí funkce obec či komunity spojil s teorií Ferdinanda 

Töniesse, která staví do protikladu Gemeinschaft20 a Gessellschaft21 (Balík 2009: 219-

221). Pokud bych měl pojmy vysvětlit, tak Gemeinschaft chápeme jako tradiční 

venkovskou společnost založenou na emočním přístupu, altruismu, soudržnosti a 

                                                           
20 Pojem v překladu chápeme jako společenství či pospolitost (Balík 2009: 220). 
21 Pojem v překladu chápeme jako společnost (Balík 2009: 220). 
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spolupráci. Vnitřní vztahy jsou pak uskutečňovány na neformální bázi (Urban 2008: 

185). Zatímco Gessellschaft je definován jako moderní organizovaná městská 

společnost, založená na individualismu, utilitarismu a racionalitě. Vztahu uvnitř 

společnosti nabývají formálního charakteru (Urban 2008: 185-186). Obě uvedené 

koncepce se pak mohou promítat do politických rozhodnutí v daných lokálních 

politických systémech. Například se mohou promítat do politických rozhodnutí 

týkajících se pronájmu obecního majetku, provozu místní školy či zdravotnického 

zařízení atp (Balík 2009: 28). Balík tvrdí, že se „obě dvě koncepce mohou promítat i do 

politického rozhodování o racionalitě realizovaných investic obce nebo obecně 

v ekonomické efektivitě samosprávy v protikladu k vzájemné výpomoci a odpovědnosti 

vůči celé komunitě (Balík 2009: 28-29). 

  Právě koncepce Gemeinschaft a Gessellschaft mohou být dominantním 

zdrojem konfliktních linií v komunálních systémech venkovských obcí a v přímém 

vztahu mohou ovlivňovat existenci či neexistenci pluralitních lokálních stranických 

systémů. Autoři Čmejrek, Bubeníček a Čopík předpokládají, že odlišným pojetím 

budoucího rozvoje obce vzniká v systému spor, který aktivizuje občany toho systému. 

Ti se pak agregují do sociálních skupin, definovaných společným či velmi podobným 

názorem. Sociální skupiny se posléze transformují do politických subjektů a napomáhají 

tak vzniku pluralitního lokálního stranického systému. Velmi často se ale setkáváme 

s tím jevem, že se jedná především o jednorázové konfliktní situace spojené 

s konkrétním problémem, například s již zmiňovaným prodejem obecního majetku 

(Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 126), a proto můžeme předpokládat, že až daná 

situace pomine, tak zanikne i soutěživost daných stranických systémů. Nejčastěji na 

sebe konfliktní linie, definovaná odlišnou vizí obecního rozvoje, bere podobu sporu 

mezi „starousedlíky“ a „přistěhovalci“ či mezi „zastánci skanzenu“ a „vizionáři“ 

(Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 140). Tuto situaci lze nejlépe demonstrovat na 

příkladu konkrétního lokálního politického systému, na municipalitě Doubice.  

  Obec Doubice se svými sto pěti obyvateli patří mezi nejmenší obce v okrese 

Děčín v Ústeckém kraji. Pro potřeby této práce není charakteristika municipality a 

jejího historického vývoje podstatná a ani nikterak přínosná. Podstatnější je politický 

vývoj obce ve vztahu se vznikem konfliktních linií definovaných odlišným pojetím 

budoucího obecního rozvoje. V rámci tohoto vztahu je důležité zmínit, že v obci je 

přibližně patnáct procent domů trvale obydleno starousedlíky, kteří v obcí žijí a pracují. 
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Zbytek domů je obydlen, i z důvodu odsunu německého obyvatelstva po druhé světové 

válce, chalupáři, či jak je označují sami aktéři „pražáky“. Právě chalupáři započali 

v obci organizovat společenské aktivity pro zkvalitnění veřejného života a tyto aktivity 

jsou zastřešovány Spolkem přátel Doubic. Nicméně starousedlíci se těchto aktivit 

neúčastní, což například demonstruje i fakt, že doubický ples se koná v Praze 

(Bubeníček – Kubálek 2010: 33). Již zde vidíme spor či štěpící linii, která se promítla 

do podoby a struktury lokálního stranického systému a jeho soutěživosti.  

  Volby do doubického zastupitelstva se konaly do roku 2010 22  celkem 

sedmkrát. Ve čtyřech případech voleb, a to v letech 1993, 1994, 2002 a 2010, se jednalo 

o nesoutěživé volby, kdy do zastupitelstva kandidovala pouze jedna kandidátní listina 

společenství nezávislých kandidátů. V roce 1998 můžeme zaznamenat první pluralitní 

prostředí, kdy o mandáty soutěžily tři kandidátní listiny (Bubeníček 2005: 76-77). 

Soutěživý stranický systém vznikl v souvislosti prvním prodejem obecních pozemků, 

kdy se zformovaly dvě skupiny s odlišným názorem na budoucí rozvoj obce, a tudíž 

s odlišnou představou jak s pozemky naložit. Posléze v roce 2005 mělo dojít k dalšímu 

prodeji obecního majetku. Navíc k tomu vykrystalizoval spor ohledně personálního 

obsazení starostovského postu, kdy úřadující starostka byla odvolána a nahrazena 

místostarostou reprezentující tábor chalupářů (Bubeníček – Kubálek 2010: 36-37). Zde 

znovu můžeme identifikovat štěpicí linii, kdy znovu obě skupiny měly odlišný názor na 

rozvoj obce. Oba dva výše zmíněné spory měly za následek vznikl soutěživého 

stranického systému v jinak nepluralitním prostředí. Zde je demonstrováno, že 

konfliktní linie ve venkovských obcích může mít přímý vliv na podobu a zejména 

soutěživost lokálního stranického systému. To znamená, že jestliže můžeme v dané 

municipalitě identifikovat existenci určitého politického sporu, můžeme pak v přímém 

vztahu vysledovat i pluralitní politické prostředí. Pokud ale spor nemá dlouhodobý 

charakter a časem zanikne, vytrácí se i soutěživost kandidátů v místním stranickém 

systému.  

2.2.5 Působí rozpočet obce na vznik nepluralitních systémů? 

  Rozpočet obce a jeho velikost je v podstatě nejdůležitější faktor v politickém 

systému obce. Císařová s Pavlem přímo se domnívají, že: „obecní rozpočet je závislá 

proměnná, která přímo ovlivňuje veškeré dění v obci. Rozpočet pak posléze můžeme 

                                                           
22 Bohužel dostupná literatura s aktuálnějšími údaji neexistuje.  
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považovat za nástroj k prosazování cílů obecních a regionálních politik, kdy struktura 

rozpočtu zcela určuje, jaké aktivity budou nebo nebudou v obci podporovány“ 23 

(Císařová – Pavel 2008: 24). Můžeme se setkat s tím, a to velmi často, že obecní 

rozpočet je ve značném deficitu. Obce pak následně hledají na vyrovnání deficitu, či 

právě kvůli deficitu rozpočtu hledají prostředky na různé investice u finančních domů. 

Následkem toho je, že v posledních letech dochází jak v zemích západní Evropy, tak i 

v České republice k extrémnímu zadlužování velmi malých municipálních celků 

(Peková 2011: 50-51). Právě u těch malých a nejmenších obcí se stává zadlužení velmi 

výrazným problémem, protože objemy jejich rozpočtů jsou mnohem menší než u 

větších municipálních celků, kde sice v přesných číslech je objem dluhu daleko vyšší, 

nicméně riziko splácení dluhu vzhledem k velkému objemu rozpočtu je daleko nižší než 

u těch nejmenších obcí. Můžeme zaznamenat mnoho případů24 obcí, kdy zadluženost 

došla do takového stádia, kdy se obce staly insolventními a jejichž majetek byl 

vydražen nebo obstaven (Provazníková – Sedláčková 2009: 192). V důsledku toho pak 

v rozpočtu pak již nemusí zůstat dostatek prostředků na zajištění fungování obecních 

orgánů, poskytování základních služeb obyvatelům, jako je například zajištění 

veřejného osvětlení, svoz komunálního odpadu a další služby. V extrémních případech 

to může dojít do takové situace, kdy zadluženou obec nemá kdo vést. Voleb do 

zastupitelského orgánu se kvůli tíživé finanční situaci neúčastní žádná kandidátní listina 

(Císařová – Pavel 2008: 41). 

   Určitý vliv na tuto situaci má i teorie veřejné volby, která je obecnou teorií o 

možných nakládáních s veřejnými zdroji a přístupu k nim, kdy dochází k propojování 

ekonomického pohledu (člověk sleduje vlastní zájem) a politického pohledu (člověk 

sleduje veřejný zájem) a volí se ideální varianta (Žehrová – Pfeiferová 2009: 104-105). 

Pokud teorii veřejné volby vztáhneme na modelovou situaci, kdy se kandidát rozhoduje, 

zda-li bude kandidovat do vedení extrémně zadlužené obce, tak je tedy konfrontován 

dvěma přístupy. Nejprve politickým pohledem, kdy sleduje veřejný zájem, což je 

možné oddlužení a zajištění kvalitního fungování obce a posléze ekonomických 

                                                           
23 Lze zde uvést velmi jednoduchý případ z městyse Malšice. Obec vynakládá nemalé finanční prostředky 

na podporu spolkového života v obci, který je velmi hojný. Posléze obyvatelé, kteří jsou takto 

zaktivizování, se ve velkém počtu zapojují i do politického života obce, kdy dobrovolně vstupují na 

kandidátní listiny jednotlivých SNK a NK, aby ovlivnili tok finančních prostředků do jednotlivých 

spolků. Výsledkem pak je velmi atomizovaný politický systém, kdy se voleb do jedenáctičlenného 

zastupitelstva zúčastní dvanáct kandidátních listin po jedenácti kandidátech (Šebková 2017).  
24  Například obce Rokytnice nad Jizerou, Podhořany na Chrudimsku či Dobrná na Děčínsku 

(Provazníková – Sedláčková 2009: 192). 
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pohledem, kdy přejímá možnosti, jakým způsobem ho to obohatí či jestli ho to 

nepoškodí. Výsledkem každého racionálně přemýšlejícího člověka v této modelové 

situaci pak jistě bude, že se kandidatury vzhledem k velmi vysokým rizikům a nízkým 

výnosům vzdá. V důsledku toho pak může být vytvářen nepluralitní lokální politický 

systém.  

  Otázka extrémně zadlužených obcí, v jejichž důsledku pak nikdo nechce 

kandidovat do volených postů municipality není jen teoretickým konceptem, ale 

takovou situaci můžeme nalézt i v praxi. Typickým příkladem je obec Prameny 

v Karlovarském kraji. Základním problémem obce, který ji dostal do téměř sto 

miliónového dluhu, byl megalomanský projekt na vybudování stáčírny minerálních vod. 

V důsledku tohoto zkrachovalého projektu má obec v exekuci veškerý majetek – 

pozemky i budovy. Obstavený má i účet. Její provoz zajišťují prostředky z ministerstva 

financí a vnitra (Trnka – Vydrová 2012). Právě kvůli takto vysokému dluhu se v roce 

2009 rozpadlo zastupitelstvo a na několik let dopředu nastalo období bezvládí. Až do 

roku 2012 proběhlo v obci sedm mimořádných voleb, kdy v šesti z nich můžeme nalézt 

celkem zásadní problém, nikdo nechtěl kandidovat a ujmout se tak zkrachovalé obce 

(Strohmaierová – Maňourová 2012), až v roce 2012 a při sedmém pokusu se to povedlo 

a obce se ujalo místní sdružení v čele s mladou studentkou, která se posléze stala i 

starostkou. Nicméně i její snahy selhávají a předpokládaný budoucí vývoj obce je 

takový, že se Prameny připojí k nedalekým Mariánským Lázním (Smatana 2012). Zde 

můžeme vidět jasný vztah mezi finanční autonomií municipalit a existencí 

nepluralitního lokálního politického systému. Samozřejmě musím uznat, že tento vztah 

je značně ojedinělým případem až teoretickým, ale obec Prameny nám dokazuje, že i 

takové případy můžeme nalézt v praxi a potvrzuje nám tak, existenci a relevanci tohoto 

teoretického modelu a zejména vztahu.  

  Obec Prameny naplňuje hlavní definiční kritéria Bubeníčkova 

neparticipativního modelu lokální demokracie. Skupina obcí spadající do tohoto modelu 

se vyznačuje velmi vysokým nezájmem místních obyvatel o politiku, který dosáhl té 

míry, že ohrožuje vlastní autonomii municipality. Velmi často hlavním důvodem této 

skutečnosti je tíživá finanční situace obce. Dalšími kritérii je konání opakovaných či 

dodatečných voleb, nenaplnění kandidátní listiny ani minimálním počtem kandidátů a 

v podstatě jediná předvolební aktivita je právě sehnání dostatečného počtu kandidátů 

(Čmejrek – Bubeníček Čopík 2010: 96). Bubeníček uvádí, že toto vývojové stádium je 
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posledním předstupněm před ztrátou vlastní autonomie municipality a připojení se 

k jiné. Jedinou záchranou pro takovou obec můžou být nově příchozí obyvatelé, či jiná 

sociální skupina – například mladší generace, kterým není samostatnost obce lhostejná 

(Bubeníček 2010: 100).  

  Pokud porovnáme uvedený příklad obce Prameny s definičními kritérii, které 

nastínil Bubeníček, vidíme, že Prameny je splňují beze zbytku. Bubeníček nám tak 

svým neparticipativním modelem podporuje tvrzení, že tíživá finanční situace obce 

může vytvářet nepluralitní politické systémy v lokální demokracii. Podobný pohled 

můžeme nalézt i u Pawla Swianiewicze, který se zabývá sdílením daní v rámci 

aglomerace municipalit. Hlavní výhodou větších municipálních jednotek v západních 

municipálních systémech je společný daňový systém pro aglomerace. Nejen že menší 

přilehlé obce získávají prostředky ze svých místních dání a ze státního rozpočtu, ale 

jelikož odvádí část svých místních daní i do rozpočtu centrální vlády, posléze z této 

municipality získávají i prostředky na svůj rozvoj. Takto finančně zabezpečená obec má 

dostatek finančních projektu na svůj „provoz“ 25  a případné projekty (Swianiewicz 

2002a: 8). V České republice se s tím nesetkáme a velmi malé municipální jednotky se 

potýkají s problémy ohledně velmi nízkých obecních rozpočtů. Obec pak nemusí být ani 

v extrémním zadlužení, aby odradila možné kandidáty od kandidatury. Ono bohatě 

postačí, když obec v důsledku své velikosti a neexistence podnikatelských subjektů na 

svém území disponuje rozpočtem, který sotva pokryje náklady na veřejné osvětlení a 

svoz komunálního odpadu. Navíc ve spojení s neuvolněným, a tudíž s téměř 

neplaceným starostovským postem pak nemá nikdo motivaci pustit se do spravování 

obecní agendy. Swianiewicz pak přichází s tezí, že pokud má daná municipalita 

dostatek finančních prostředků k financování svých projektů, přiláká daleko více 

kandidátů než obec bez nich (Swianiewicz 2002b: 309).  

2.3 Braniborsko jako příklad pro srovnání 

2.3.1 Úvod 

  Braniborsko je součástí Spolkové republiky Německo26. V současnosti v SRN 

žije 82 miliónů obyvatel ve 13 844 obcí, 323 okresů a 117 městských okresů. V této 

                                                           
25 Ve smyslu zabezpečení chodu zastupitelského orgánu, zabezpečení voleb a aktivit spojených s nimi.  
26 Dále jen SRN. 
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struktuře se posléze nachází pouze 39 velkoměst,27 z nichž 16 se nachází ve spolkové 

zemi Severní Porýní-Vestfálsko (Kost – Wehling 2003: 14). To značí, že sídelní 

struktura se v jednotlivých spolkových zemích velmi odlišuje. Ještě na začátku 

osmdesátých let se jednotlivé spolkové země potýkaly se značně fragmentovanou 

municipální strukturou, kdy přibližně 80% všech obcí mělo méně než 2 000 obyvatel, 

nicméně na základě nástrojů jako je zřizování správních společenství, zakládání 

dvoustupňové struktury obcí s politickým zastoupením na úrovni místa i celku a 

popřípadě vytváření integrovaných obcí s „obecní ústavou, došlo ke značné redukci 

počtu municipalit (Jüptner – Polinec – Švec 2007: 62). I přes to vše mezi jednotlivými 

spolkovými zeměmi stále můžeme nalézt značné rozdíly. Například severoněmecké 

státy prošly nejsilnějším integračním procesem, kdy například Severní Porýní-

Vestfálsko, která má 18 miliónů obyvatel tvoří pouze 396 obcí. Naopak proti tomu 

v jihoněmeckých státech se reformy tolik neujaly, kdy například Porýní-Falcko má 4 

milióny obyvatel, kteří žijí v 2 306 obcích. Přes to vše se integrující reformy týkaly 

jenom starých spolkových zemí. Úplně jinou skupinu obcí tvoří nové spolkové země, do 

kterých spadá právě i Braniborsko. Tyto země se potýkají se značně rozdrobenou sídelní 

strukturou, a ačkoliv zde také proběhly integrační procesy, tak počet obcí z původních 

7 627 klesl pouze na současných 6 037 (Jüptner – Polinec – Švec 2007: 63). Z toho lze 

vyvodit, že zde nedošlo k tak výrazné redukci jako v severoněmeckých zemích a 

východoněmecké země jsou svou fragmentovanou municipální strukturou velmi 

podobné české municipální struktuře a můžeme zde shledat podobné problémy, které 

z toho dozajista plynou.  

2.3.2 Charakteristika municipální struktury 

  Spolkovou republiku Braniborsko nalezneme na severovýchodě Německa, kde 

svým územím obklopuje spolkovou zemi Berlín. Z geografického hlediska Braniborsko 

sousedí na severu se spolkovou zemí Meklenburskem-Předním Pomořanskem, na 

západě se spolkovými zeměmi Dolním Saskem a Saskem Anhaltskem. Na jižní hranici 

Braniborska nalezneme spolkovou zemi Svobodný stát Sasko a konečně na východě 

sousedí se státní hranicí Polské republiky, konkrétně s vojvodstvím Lubušským a 

Západopomořanským. Braniborsko v těchto uvedených hranicích vzniklo v roce 1990 

                                                           
27 Za velkoměsto je označována obec s více jak 200 000 obyvateli (Kost – Wehling 2003: 14). 
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v rámci sjednocení bývalé Německé demokratické republiky a dnešní Spolkové 

republiky Německo (Statistik Berlin Brandenburg 2017d). 

  Braniborsko se svojí rozlohou 29 654 km2 se řadí k největším spolkovým 

státům Německa. Nicméně počet obyvatel tohoto státu činí 2 484 826 obyvatel, a tak se 

Braniborsko s hustotou zalidnění pouze 84ob/km2 řadí spíše k méně obydleným 

spolkovým státům Německa. Braniborsko se administrativně dělí na 14 tzv. zemských 

okresů28 a dále na 4 tzv. městské okresy, kdy městský okres Postupim tvoří zároveň 

hlavní město Braniborska. Toto administrativní dělení vzniklo v rámci konsolidačních 

reforem v roce 1993, do té doby bylo Braniborsko děleno na 38 administrativních celků. 

V současnosti můžeme v tomto spolkovém státě reflektovat 414 municipalit (Statistik 

Berlin Brandenburg 2017d). To se z pohledu české municipální struktury může jevit 

jako velmi konsolidovaná municipální struktura, přesto, jak dokážu níže na základě dat, 

tomu tak není. Nejprve pro srovnání zde máme například spolkovou zemi Severní 

Porýní-Vestfálsko. Ačkoliv v této zemi žije 18 mil. obyvatel, tak její municipální 

strukturu tvoří pouze 396 obcí. Nicméně pouze 3 obce mají méně než 5 000 obyvatel a 

16 z nich má dokonce více než 200 000 obyvatel (Jüptner – Polinec – Švec 2007: 62-

63). Zatímco v Braniborsku nenalezneme ani jednu obec s počtem obyvatel nad 

200 000, protože největší municipalitou je hlavní město Braniborska Postupim se svým 

počtem obyvatel 167 745. Naopak nejmenší obcí v Braniborsku je municipalita 

Klessen-Görne s počtem pouze 339 obyvatel. Zajímavá je i další statistika, kdy 53,4% 

municipální struktury tvoří obce do velikosti 2000 obyvatel, v přesném čísle to je 221 

municipalit, zatímco obcí s velikostí nad 5000 obyvatel je v Braniborsku pouze 29,5%, 

v přesném čísle pak 122 obcí (citypopulation.de 2017). Ačkoliv v Braniborsku můžeme 

reflektovat pouze 414 municipalit, tak z více jak poloviny je jeho municipální struktura 

tvořena obcemi menšími než 2000 obyvatel, dále obcí větších jak 5000 obyvatel je zde 

pouze 29,5% a velkoměsto německých poměrů, tedy nad 200 000 obyvatel, tu není 

žádné. Z toho lze usuzovat, že municipální struktura Braniborska je značně 

fragmentovaná. 

2.3.3 Další charakteristiky 

                                                           
28  V některých oficiálních německých statistikách se taktéž pracuje s termínem hrabství. Nicméně 

statistický úřad Statistik Berlin Brandenburg pracuje s pojmem zemský okres, a proto i já používám 

taktéž tento termín.  
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  Pokud se prvně pozastavím nad dalšími demografickými statistikami 

Braniborska, tak zjistíme, že vlivem přirozeného příbytku a úbytku v Braniborsku 

dochází k postupnému vymírání populace. Zatímco v roce 2016 se v této spolkové zemi 

narodilo 19 112 dětí, tak během toho samého roku zemřelo v této zemi 30 750 obyvatel. 

To znamená, že za jeden rok vlivem přirozeného úbytku došlo ke snížení o 11 638 

obyvatel. Nicméně spolková země Braniborsko se svým počtem obyvatel nezmenšuje. 

Zásadní vliv na to má pohyb obyvatelstva zapříčiněný přistěhováním a odstěhováním 

obyvatel. V roce 2016 tak můžeme zaznamenat 176 507 nově přistěhovalých obyvatel a 

138 840 odstěhovalých. To znamená že tato příčina zvýšila počet obyvatel o 37 667 

obyvatel. V celkovém důsledku se tak za rok 2016 zvedl počet obyvatel Braniborska o 

26 029 obyvatel celkem (Statistik Berlin Brandenburg 2017c) na výše uvedených 2 

484 826 obyvatel. Nejlidnatějším zemským Braniborska je pak okres Potsdam-

Mittelmark s počtem obyvatel 210 910. Naopak nejméně obydleným regionem je 

zemský okres Prignitz se 77 573 obyvateli (Statistik Berlin Brandenburg 2017a).  

  Dalším pohledem na charakteristiku Braniborska je ten socioekonomický 

pohled. Průměrná míra nezaměstnanosti v celé spolkové zemi se za rok 2016 pohybuje 

na 8,0% Nejvyšší nezaměstnanost nalezneme v zemském okrese Uckenmark na hodnotě 

9,5%, zatímco nejnižší nezaměstnanost nalezneme v zemských okresech kolem 

hlavního města celé spolkové republiky Berlína, kde se v průměru nezaměstnanost 

pohybuje pod mezi 7-8% (Statistik Berlin Brandenburg 2017b). Výše průměrné čisté 

mzdy se pak pohybuje na hodnotě 1 461 euro. Například pro srovnání výše stejné čisté 

mzdy se v Berlíně v průměru pohybuje na hodnotě 1 667 euro. Statistika v jednotlivých 

zemských okresech pak kopíruje statistiku nezaměstnanosti, kdy nejvyšší průměrné 

mzdy můžeme reflektovat v zemských okresech kolem Berlína, zatímco nejnižší 

průměrnou mzdu získávají zaměstnanci v zemském okrese Uckenmark (Statistik Berlin 

Brandenburg 2017e).  

2.3.4 Volební systém 

  V rámci Braniborského komunálního systému se během jedněch komunálních 

voleb volí zástupci obcí, měst a krajů. Dále zde figuruje 256 municipalit, ve kterých je 

přímo volený starosta. Tudíž v Braniborsku můžeme nalézt duální systém, kdy některé 

obce a města zastupuje tzv. čestný starosta a výše zmíněných 256 obcí a měst zastupuje 

přímo volený starosta. Funkční období zástupců všech úrovní, i čestných statostů a 
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starostů, je 5 let. V roce 2011 vstoupil v platnost nový volební zákon a snížil aktivní 

volební právo pro místní volby z 18-ti let na 16. V posledních komunálních volbách 

v roce 2014 tak v Braniborsku bylo 2 120 000 voličů, z nichž 24 000 bylo trvale žijících 

občanů Evropské Unie a dalších 37 500 voličů z celkového počtu byly obyvatelé ve 

věku mezi 16-ti – 18-ti lety. Braniborsko má také svůj specifický volební systém. Každý 

volič disponuje třemi hlasy. Hlasy mají jak kumulativní charakter. To znamená, že je 

volič může odevzdat pouze jednomu kandidátovi, tak mají i charakter panašování, což 

umožňuje voličovi volit napříč stranickým systémem. Panašování známe i z českého 

komunálního systému. Z tohoto systému plyne, že platných odevzdaných hlasů může 

hypoteticky být až třikrát více než voličů, za dodržení podmínky, že každý volič 

odevzdá své tři hlasy. Na závěr chci zmínit, že v posledních komunálních volbách 

v roce 2014 se k urnám dostavilo 46,3% oprávněných voličů (Amt für Statistik Berlin-

Brandenburg 2014: 4). 

2.3.5 Pluralita municipalit v Braniborsku29  

  Municipální struktura Braniborska se skládá z 414 obcí, kdy více jak polovinu 

z nich tvoří obce do velikosti 2000 obyvatel, proto můžeme Braniborskou municipální 

strukturu ve srovnání s jinými spolkovými zeměmi považovat za značně 

fragmentovanou. Pokud aplikujeme náš upravený index plurality na všechny 

municipality Braniborska, dojdeme ke zjištění, že ve třetině obcí soutěží o jeden 

zastupitelský mandát 1,4 – 2,0 kandidátů. Tyto obce tvoří podíl 33% a v přesném počtu 

jich je 137. Nejrozšířenější skupinou municipalit jsou obce, ve kterých o jedno 

zastupitelské křeslo soutěží 2,1 – 3,0 kandidátů. Tuto soutěživost nalezneme v 34% 

všech municipalit a v celkovém počtu jich je 139. Obce, kde o jeden mandát soutěží 

více jak 3,1 kandidátů je již pouze 16% a v přesném čísle to dělá 68 municipalit. 

Nicméně výše uvedená data představují pouze pluralitní politické systémy, jenže 

v Braniborské municipální struktuře, stejně jako v té české, nalezneme i obce, které se 

vyznačují nesoutěživým místním stranickým systémem. Po aplikaci upraveného indexu 

plurality zjistíme, že takových obcí se zde vyskytuje 17%. To znamená, že v 70 

municipalitách soutěží o jedno zastupitelské křeslo méně než 1,3 kandidátů/ta. Když 

v této analýze postoupíme na úrovně jednotlivých zemských okresů, tak zjistíme, že 

                                                           
29  Tato podkapitola zcela vychází z dat a výpočtů poskytnutých Jochenem Franzkem s Univerzity 

v Postupimi. Velmi bych mu chtěl poděkovat za otevřený přístup, poskytnutá data a společnou koordinaci 

vědeckého postupu.  
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nejvyšší podíl nepluralitních obcí nalezneme v zemském okrese Barnim, kde tyto 

systémy tvoří podíl 32%, v absolutním čísle jich je však jen 8 z celkových 25 

municipalit. Naopak v zemském okrese Oberhavel nenalezneme ani jednu nepluralitní 

municipalitu. Nejnižší podíl tyto systémy pak mají v zemském okrese Spree-Neisse, kdy 

tvoří podíl pouze 7% a absolutním čísle to znamená 2 obce z celkových 30 municipalit. 

Pokud se na jednotlivé zemské okresy podíváme z pohledu absolutních čísel a nikoliv 

podílů, tak nejvyšší počet nepluralitních systémů nalezneme v shodně po 9 obcích v 

zemských okresech Dahme-Spreewald, kde tyto obce tvoří podíl 24% a taktéž 

v Uckemark, kde tyto systémy získali podíl 27%. Naopak z pohledu absolutních čísel 

nejméně nepluralitních obcí nalezneme znovu v zemském okrese Oberhavel, kde není 

ani jedna nepluralitní obce. Nicméně tam, kde se nepluralitní systémy vyskytují, je 

znovu nalezneme v zemském okrese Spree-Neisse a taktéž v zemském okrese 

Oberspreewald-Lausitz, kde jsou pouze dvě municipality s nesoutěživým stranickým 

systémem. V pomyslném žebříčku hned následují zemské okresy Havelland, Oder-

Spree a Teltow-Fläming, kde nalezneme vždy 3 nepluralitní systémy. Výsledky 

jednotlivých okresů ukazuje tabulka 1. 

Tabulka 1: Aplikace indexu plurality v Braniborsku 

Zemský 

okres 

Počet 

obcí 

Počet 

obcí 

nad 

3,1 

Počet 

obcí 

mezi 

2,1-3,0 

Počet 

obcí 

mezi 

1,4-

2,0 

Počet 

obcí 

pod 

1,3 

Barnim 25 
5 

(20%) 
4 (16%) 

8 

(32%) 

8 

(32%) 

Dahme-

Spreewald 
37 

5 

(14%) 

14 

(38%) 

9 

(24%) 

9 

(24%) 

Elbe-Elster 33 3 (9%) 
13 

(40%) 

11 

(33%) 

6 

(18%) 

Havelland 26 
8 

(30%) 
7 (28%) 

8 

(30%) 

3 

(12%) 

Märkish-

Oderland 
45 

5 

(11%) 

17 

(38%) 

16 

(36%) 

7 

(15%) 

Oberhavel 19 
6 

(37%) 

10 

(53%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 
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Oberspreew

ald-Lausitz 
25 2 (8%) 

12 

(48%) 

9 

(36%) 

2 

(8%) 

Oder-Spree 37 
5 

(14%) 

11 

(30%) 

18 

(48%) 

3 

(8%) 

Ostprignitz-

Ruppin 
23 

3 

(13%) 
4 (17%) 

8 

(35%) 

8 

(35%) 

Potsdam-

Mittelmark 
38 

11 

(29%) 

11 

(29%) 

12 

(32%) 

4 

(10%) 

Prignitz 26 2 (8%) 7 (27%) 
11 

(42%) 

6 

(23%) 

Spree-

Neisse 
30 

4 

(13%) 

12 

(40%) 

12 

(40%) 

2 

(7%) 

Teltow-

Fläming 
16 

3 

(19%) 
6 (37%) 

4 

(25%) 

3 

(19%) 

Uckermark 34 
5 

(14%) 

11 

(32%) 

9 

(27%) 

9 

(27%) 

Celkem 414 
68 

(18%) 

139 

(34%) 

137 

(33%) 

70 

(17%) 

Zdroj: výpočty Jochena Franzkeho 

Tabulka 1 a výše uvedená zjištění nám dokazují, že nepluralitní politické systémy 

nejsou pouze regionální problematikou, specifickou pouze pro český komunální systém, 

ale tento problém můžeme reflektovat i v západních systémech, jako například v tomto 

Braniborském.   

3. Případová studie vybraných okresů 

3.1 Úvod 

  Na předem vybraném vzorku okresů, podle metodiky uvedené v úvodu 

diplomové práce, se pokusím dokázat existenci nepluralitních systémů lokální 

demokracie. Vzorek se skládá z celkem pěti okresů a 437 obcí. Okresy v České 

republice řadíme mezi tzv. územní jednotky středního stupně. Tyto jednotky vznikly na 

základě reformy Zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Zákon tak vytvořil 

celkem 7 krajů a 76 okresů, vyjma území Hlavního města Prahy, které tvoří 

samostatnou jednotku (Zákon č. 36/1960 Sb., §15).   
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  Reforma administrativního členění tak v roce 1960 vytvořila i mnou zkoumané 

okresy. Prvním z nich je okres Žďár nad Sázavou, který je součástí kraje Vysočina 

v jeho severovýchodní části. Z geografického hlediska sousedí na jihu s okresy Třebíč a 

Brno-venkov, dále na východě s okresem Blansko, na severu s okresy Svitavy a 

Chrudim a konečně na západě s okresy Havlíčkův Brod a Jihlava. Současné území 

okresu, tak jak ho známe, bylo vytvořeno spojením několika menších okresů, kdy tak 

vznikl jeden z největší a nejlidnatějších okresů (Krajská správa ČSÚ v Jihlavě 2012). 

Druhým zkoumaným okresem je karvinský okres. Ten je z geografického hlediska 

situován do severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Východní hranici okresu 

tvoří státní hranice s Polskou republikou, dále na jihu sousedí Karviná s okresem 

Frýdkem-Místkem a na západní straně nalezneme okres Ostrava-město. Současné 

hranice okresu vznikly sloučením bývalého okresu Karviná, okresu Český Těšín a 

připojením několika obcí z okresu Ostrava-město (Krajská správa ČSÚ v Ostravě 

2012). Třetím v pořadí je okres Most. Mostecký okres nalezneme v Ústeckém kraji. 

Z geografického hlediska Most sousedí na severozápadě se státní hranicí Spolkové 

republiky Německo, dále pak na severu a severovýchodě nalezneme okres Teplice. 

V jihovýchodní části okres Most sousedí s okresem Louny a konečně na jihozápadě 

sousedí s okresem Chomutov. Okres vznikl sloučením původního okresu Most a 

přičleněním okresu Litvínov, který tím zanikl. Dále se k okresu připojilo několik málo 

obcí z okresů Chomutov, Bílina a Duchcov, které reformou, kromě Chomutova, taktéž 

zanikly (Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem 2012). Předposledním vybraným 

okresem je Praha-východ. Z geografického hlediska, jak již sám název okresu napovídá, 

ho nalezneme na východní hranici Hlavního města Prahy. Okres Praha-východ dále na 

severu sousedí s okresy Mělník a Mladá Boleslav, na východní hranici s okresy 

Nymburk a Kolín a na jihovýchodním cípu hranice s okresem Kutná Hora. Posléze na 

jihu sousedí Praha-východ s okresem Benešov a konečně na západní hranici nalezneme 

okres Praha-západ a již zmiňované Hlavní město Prahu. (Krajská správa ČSÚ pro 

Středočeský kraj 2012). A konečně posledním vybraným okresem je Táborský. Okres 

Tábor je součástí druhého největšího kraje v republice, a to Jihočeského. 

Z geografického hlediska je okres situován do severovýchodní části kraje. V rámci 

Jihočeského kraje sousedí okres Tábor na západě s okresem Písek a na jihu s okresy 

České Budějovice a Jindřichův Hradec. Dále se hranice okresu Tábor protínají na 

východě s hranicemi kraje Vysočina a přesněji s okresem Pelhřimov a na severu se 
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Středočeským krajem s okresy Benešov a Příbram (Krajská správa ČSÚ v Českých 

Budějovicích 2012). 

  V roce 2002 byl schválen zákon č. 320/2002 Sb., který měl zajistit zrušení 

územních jednotek středního stupně, čímž okresy přestaly plnit funkci územních 

jednotek státní správy k prvnímu lednu 2003. Jejich kompetence z části převzaly obce, 

zřízením obecních úřadů s rozšířenou působností státní správy a krajské úřady. Nadále 

však zůstala zachována okresní organizace soudů, policie a archivů, ale zejména jsou 

hranice jednotlivých okresů stále využívány pro potřeby statistické a územně-orientační 

(Zákon č.320/2002 Sb., čl. CXVII, §1-7). Stejně tak je budu ve své práci, jako územně-

orientační jednotky, používat taktéž.  

3.2 Charakteristika vzorku dle vybraných kritérií 

3.2.1 Rozloha, počet a hustota obyvatel, municipální struktura 

  Pokud se na vybraný vzorek okresů podíváme z hlediska rozlohy, zjistíme, že 

se jednotlivé okresy od sebe velmi liší. Nejrozsáhlejším okresem ve vybraném vzorku je 

Žďárský se svou rozlohou 1 579 km2, který je tak i největším okresem v kraji Vysočina, 

a dokonce se řadí i k největším okresům co se týče rozlohy v celé České republice. 

Většími okresy jsou už jen Klatovy a Jindřichův Hradec. (Krajská správa ČSÚ v Jihlavě 

2012). Druhým nejrozlehlejším okresem ve vzorku je okres Tábor se svou velikostí 

1 326 km2. V rámci Jihočeského kraje se sice řadí až na páté místo nejrozlehlejších 

okresů, přesto ho ale z pohledu celé České republiky můžeme řadit mezi největší okresy 

(Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích 2012). Žďárský a Táborský okres jsou ve 

vybraném vzorku zástupci nejrozlehlejších okresů.  Dále následuje okres Praha-východ, 

jehož rozloha činí 755 km2.  Okres Praha-východ se v naší tabulace řadí na třetí místo 

co se týče velikosti. V rámci Středočeského kraje v tabulce velikostí rozlohy se řadí až 

na sedmé místo (Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj 2016). Přesto jak v České 

republice, tak i v naší tabulce ho můžeme zařadit mezi průměrně rozlehlé okresy. Okres 

Praha-východ tak svou rozlohou figuruje ve vybraném vzorku jako zástupce velikostně 

průměrných okresů. Oproti tomu na druhé škále, co se týče rozlohy, nalezneme okresy 

Most s rozlohou 467 km2 (Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem 2012) a Karviná 

s rozlohou 356 km2 (Krajská správa ČSÚ v Ostravě). Okres Most je jak druhým 

nejmenším okresem v našem vzorku, tak i druhým nejmenším okresem v rámci 
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Ústeckého kraje. Mostecký okres se řadí i mezi nejmenší okresy v celé České republice 

(Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem 2012). Posledním vybraným okresem je 

Karviná, která je v rámci našeho vzorku nejmenším okresem, zároveň po okresu 

Ostrava-město je i druhým nejmenším okresem v Moravskoslezském kraji a čtvrtým 

nejmenším okresem v České republice (Krajská správa ČSÚ v Ostravě). Okresy Most a 

Karviná jsou tak zástupci těch nejméně rozlehlých okresů. Srovnání velikostí okresů 

ukazuje Graf 1. 

Graf 1: 

Zdroj: ČSÚ. 

  Pokud se na okresy podíváme z pohledu počtu obyvatel, dojdeme ke zjištění, 

že největší okresy, co se týče jejich rozlohy, zároveň nejsou také největšími okresy, co 

se týče počtu obyvatel. Srovnání počtu obyvatel nám ukazuje Graf 2. Svým způsobem 

největší paradox je ten, že svou rozlohou nejmenší okres v našem vzorku má nejvíce 

obyvatel. Okres Karviná je tak se svým počtem 256 394 obyvatel (ČSÚ 2011a) 

nejlidnatějším okresem ve vybraném vzorku. Karvinský okres je zároveň po okresu 

Ostrava-město i nejlidnatějším okresem v celé České republice (Krajská správa ČSÚ 

v Ostravě 2012). V našem vzorku se v počtu obyvatel řadí na druhé místo okres Praha-

východ se svým počtem obyvatel 157 146 (ČSÚ 2011c), tento okres můžeme ve 

srovnání se zbytkem České republiky stále považovat za lidnatější okres. Na třetím 

místě figuruje okres Žďár nad Sázavou se svým počtem 117 219 (ČSÚ 2011e) a hned za 
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ním následuje okres Most s počtem obyvatel 111 175 (ČSÚ 2011b) a posléze okres 

Tábor se svým počtem 101 115 obyvatel (ČSÚ 2011d). Všechny tři zmíněné okresy 

můžeme v počtu obyvatel považovat za velikostně průměrné ve srovnání se zbytkem 

okresů České republiky30.  

Graf 2: 

Zdroj: ČSÚ 

  Dalším pohledem na vzorek okresů je srovnání hustoty zalidnění. Průměrná 

hustota zalidnění v celé České republice činí 133 obyvatel/km2 (ČSÚ 2015). Pokud do 

našeho srovnání se zbytkem České republiky nebudeme počítat okresy „městského 

typu“ jako například Hlavní město Prahu či Ostrava-město, tak nejhustěji osídleným 

okresem „neměstského typu“ jak v ČR, tak i v našem vzorku je okres Karviná se svou 

hustotou 725 obyvatel/ km2 (ČSÚ 2015) a je tak představitelem nejhustěji osídlených 

okresů. Na druhé místo ve vybraném vzorku se řadí okres Most s hustotou 245 

obyvatel/ km2 (ČSÚ 2015) a hned za ním figuruje okres Praha-východ s hustotou 212 

obyvatel/ km2 (ČSÚ 2015). Oba dva okresy můžeme stále řadit k nejhustěji obydleným 

                                                           
30 Bohužel ČSÚ nedisponuje statistikou průměrné velikosti okresů co do počtu obyvatel. Nicméně jestliže 
nejobydlenější okres Ostrava- město má počet obyvatel 325 640 (ČSÚ 2015) a nejmenší okres Jeseník 
pouze 39 584 obyvatel (ČSÚ 2015), tak okresy s počtem od 101 000 do 118 000 můžeme považovat za 
velikostně průměrné, co do počtu obyvatel. Dále z vlastních výpočtů vyplynulo, že průměrný počet 
obyvatel vychází na 138 662 obyvatel na jeden okres. Nicméně k číslu jsem došel jednoduchým 
matematickým přepočtem počtu obyvatel ČR ku počtu okresů. Dle mého názoru je ale hodnota značně 
zavádějící, a proto s ní v práci nepracuji.  

256394

111175

157146

101115
117219

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Karviná Most Praha-východ Tábor Ždár nad Sázavou

Srovnání jednotlivých okresů dle počtu obyvatel

Počet Obyvatel



64 
 

okresům v celé České republice. Zatímco okresy Žďár nad Sázavou s hustotou 77 

obyvatel/ km2 (ČSÚ 2015) a Tábor s hustotou 75 obyvatel/ km2 (ČSÚ 2015) můžeme 

naopak řadit ke skupině okresů s nejnižší hustotou obydlení. Hustota obydlení velmi 

silně koreluje s danou municipální strukturou každého okresu, které se budu věnovat 

níže. Hustotu zalidnění nám přehledně ukazuje Graf 3.  

Graf 3: 

zdroj: ČSÚ. 

  Pokud se v našem vzorku zaměříme na municipální strukturu, tak ačkoliv je 

Česká republika považována za komunální systém s velmi fragmentovanou municipální 

strukturou, tak na úrovni jednotlivých okresů tomu tak vždy není. Pokud se však prvně 

zaměříme na celý vzorek pěti vybraných okresů, který v sobě obsahuje 437 obcí, a 

rozdělíme si obce do čtyř základních velikostních kategorií: A) obce do 200 obyvatel, 

B) obce s počtem obyvatel 201 – 500, C) obce s počtem obyvatel 501 – 2000 a konečně 

D) obce s počtem obyvatel nad 200131, tak dojdeme k následujícím zjištěním, které nám 

přehledně ukazuje i Graf 4. 

Graf. 4: 

                                                           
31 Toto funkční rozdělení do čtyř základních kategorií dle počtu obyvatel budu používat i dále v celé více 
případové studii. Rozdělení vzniklo na základě konzultací s vedoucím práce P. Jüptnerem PhD., a mělo by 
nám právě nejlépe poodhalit další souvislosti.  
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 Zdroj: vlastní výpočty. 

  Zjištění jsou taková, že 87,64% obcí v našem vzorku tvoří obce do velikosti 

2000 obyvatel. Sám tento údaj nám napovídá, že municipální struktura vzorku je značně 

fragmentovaná. Když půjdeme ještě hlouběji, tak zjistíme, že největší podíl mají ty 

nejmenší obce do 200 obyvatel, kategorie A), kterých je 30,66% a v absolutním čísle 

jich je 134. Hned na druhé místo se řadí kategorie B), tedy obce mezi 201-500 

obyvateli, která tvoří 29,29% a v absolutním čísle to činí 128 municipalit z našeho 

vzorku 437 obcí. Třetí nejpočetnější skupinou jsou obce kategorie C), která má podíl 

27,69% a v absolutním čísle to činí 121 obcí. Nejméně početnou skupinou jsou pak 

obce nad 2001 obyvatel, tedy kategorie D), která má podíl na celku pouze 12,36% a 

v absolutním čísle je to pak pouze 54 municipalit. Uvedené podíly jednotlivých 

kategorií dokazují značně fragmentovanou municipální strukturu. Situaci nám pomůže 

dokreslit i jiná statistika, tedy jednoduchý přehled počtu municipalit v jednotlivých 

okres, jak nám ukazuje Graf 5. 

Graf. 5: 

30,66%

29,29%

27,69%

12,36%

Podíly jednotlivých velikostních kategorií obcí na celkovém 
počtu

A) B) C) D)



66 
 

Zdroj: ČSÚ. 

  Z Grafu 5 se dozvíme, že absolutně nejvyšší počet municipalit v našem vzorku 

má okres Žďár nad Sázavou, kdy přesné číslo činí 174 obcí (ČSÚ 2016f), který je 

zároveň okresem s absolutně největším počtem obcí v České republice, a tudíž s nejvíce 

fragmentovanou municipální strukturou (Krajská správa ČSÚ v Jihlavě 2012). Žďárský 

okres je počtem obcí následován hned dvěma dalšími okresy. Shodně 110 municipalit 

(ČSÚ 2016d)(ČSÚ 2016e) mají okresy Praha-východ a Tábor. Oba okresy se řadí na 

průměrné příčky ve velikosti co do počtu obcí jak v našem vzorku, tak i v rámci celé 

České republiky. Posléze se dostáváme k okresům s nejvíce konsolidovanou 

municipální strukturou, tedy k okresům Most a Karviná. Okres Most má ve své 

struktuře v absolutním počtu pouze 26 obcí (ČSÚ 2016c) a řadí se tak na čtvrté místo 

v našem vzorku a zároveň se řadí k okresům s nejmenším počtem obcí. Absolutně 

nejkonsolidovanější municipální strukturu jak v našem vzorku, tak i v České republice 

má okres Karviná. V jeho struktuře nalezneme pouze 17 obcí (ČSÚ 2016b). Nicméně 

velmi zajímavé je v této analýze municipální struktury postoupit ještě níž, a to na 

úroveň jednotlivých okresů.  

  Okres s nejfragmentovanější municipální strukturou je tedy již zmiňovaný 

Žďárský okres. Tento okres má nejen absolutně nejvyšší počet obcí, ale zároveň pro 

jeho sídelní strukturu je typický velmi vysoký počet těch nejmenších municipalit a 

absence většího počtu větších obcí a měst. Konkrétní situací podílů jednotlivých 

kategorií nám ukazuje Graf 6. 
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Graf 6: 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Graf 6 nám tedy dokazuje charakteristický rys žďárského okresu. Jeho strukturu z 97% 

tvoří obce do 2000 obyvatel, v absolutním čísle se tak jedná o 169 municipalit. 

Absolutně největší počet obcí, a to téměř polovinu, tvoří obci kategorie A) do 200 

obyvatel, které mají podíl z celku 42% a v přesném čísle to činí 74 obcí. Druhou 

nejpočetnější skupinou je kategorie B), která má podíl na celku 32% a v absolutním 

čísle je to 55 obcí. Celkový obraz velmi rozdrobené municipální struktury dotváří 

kategorie C), která má podíl na celku 23% a v absolutním čísle to činí 40 municipalit. O 

charakteru žďárské municipální struktury vypovídá i ten fakt, že zde nalezneme pouze 5 

municipalit s velikostí nad 2000 obyvatel, tedy kategorie D), která má na celku podíl 

pouhé 3%. Jednotlivé podíly obcí nám tedy dokazují, že žďárský okres má 

nejfragmentovanější municipální strukturu.  

  Posléze zde máme dva okresy, Tábor a Praha-východ, které v podmínkách 

České republiky mají průměrný počet obcí v rámci okresu, tedy 110. Nicméně 

z pohledu optiky vědy západních systémů lze i tyto systémy označit za velmi 

fragmentované. Přesto, pokud se na okresy podíváme podrobněji, nalezneme v jejich 

municipální struktuře rozdíly. První zmíněný okres Tábor se složením své sídelní 

struktury velmi podobá předchozímu Žďárskému okresu, jak dokazuje Graf 7. 
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Graf 7: 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

  Municipální struktura okresu Tábor je znovu, jako v předchozím rozebíraném 

okresu, z velmi vysokého podílu tvořena obcemi do velikosti 2000 obyvatel. Přesný 

podíl tak činí 92%, v absolutním čísle to tak znamená 101municipalit z celkových 110. 

Největší podíl v této struktuře má znovu kategorie A) a to 47%, kdy v přesném čísle to 

znamená 52 obcí. Následovaná je hned znovu kategorií B), která má podíl na celku 

30%, což v přesném čísle znamená 33 municipalit. Kategorie C) má posléze podíl na 

celku 15% a v absolutním čísle to tak znamená 16 obcí. Táborská municipální struktura 

tak obsahuje pouze 9 municipalit větších jak 2000 obyvatel. To představuje kategorie 

D), která má podíl na celku pouze 8%.  

  Ačkoliv okres Praha-východ má stejný počet municipalit jako táborský okres, 

tedy 110, tak se jeho vnitřní municipální struktura velmi liší, jak nám ukazuje graf 8. 
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Zdroj: vlastní výpočty. 

Přestože zde znovu nalezneme velmi vysoký podíl obcí do 2000 obyvatel, který tvoří 

82% a v přesném čísle to je 90 municipalit, tak můžeme zaznamenat změnu, kdy se 

podíly jednotlivých kategorií výrazně liší. V předchozích dvou okresech měla vždy 

nejvyšší podíl kategorie A), ale v municipální struktuře okresu Praha-východ mají obce 

do 200 obyvatel podíl nejmenší. Přesný podíl tak činí pouze 4% a v absolutním čísle je 

to pouze 5 municipalit. Nejvíce je zde obcí od 500 do 2000 obyvatel, tedy obce 

kategorie C), které mají podíl na celku 52% a v absolutním čísle to tak znamená 57 

municipalit. Druhou nejpočetnější kategorií jsou obce od 200-500 obyvatel. Kategorie 

B) tak má podíl na celku 26% a to znamená 28 municipalit. Velmi výrazný rozdíl je 

v poslední kategorii D), která v okrese Praha-východ má podíl 18% a v absolutním čísle 

to znamená 20 municipalit. Okres Praha-východ se tak svým vnitřním složením odlišuje 

od předchozích okresů zejména větším podílem obcí na 500 obyvatel, větším počtem 

municipalit nad 2000 obyvatel a minimálním podílem těch nejmenších obcí. Přesto 

okresy Most a Karviná mají ještě konsolidovanější strukturu. 

  Okresy Most a Karviná mají nejkonsolidovanější strukturu jak v našem vzorku, 

tak i v rámci celé České republiky. Přesto se i tyto dva okresy svým vnitřním složením 

municipální struktury od sebe velmi odlišují. Zatímco první jmenovaný, okres Most, 

v rámci své municipální struktury obsahuje pouze 26 municipalit a druhý jmenovaný, 

okres Karviná, dokonce jen 17 municipalit, tak okres Most se stále svým vnitřním 

složením spíše podobá předchozím třem okresům, jak nám ukazuje graf 9.  
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Graf 9: 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Jak můžeme vyčíst z grafu, tak dominantní většinu Mostecké municipální struktury 

tvoří obce do 2000 obyvatel, které mají podíl z celku 77% a v absolutním čísle to 

znamená 20 municipalit. Můžeme zde ale, jako v okrese Prah-východ, zaznamenat 

změnu. Nejmenší obce do dvě stě obyvatel, tedy kategorie A), zde taktéž nemají 

největší podíl na celku. Kategorie A) má právě naopak nejmenší podíl a to rovných 

12%, kdy to znamená pouze 3 obce. Nejrozšířenějšími municipalitami zde jsou obce 

kategorie B), které mají podíl na celku 46% a v přesném čísle to znamená 12 obcí. 

Posléze kategorie C) má podíl z celku pouze 19% a tuto kategorii tvoří pouze 5 obcí. 

Druhými nejrozšířenějšími municipalitami v mosteckém municipálním systému jsou 

obce na dva tisíce obyvatel, tedy kategorie D), která má podíl na celku 23% a 

v absolutním čísle to znamená 6 municipalit. Ačkoliv minimálně počtem obcí můžeme 

považovat municipální strukturu okresu Most za konsolidovanou, tak jeho vnitřní 

složení a jednotlivé podíly velikostních kategorií obcí nám stále naznačují určitou 

rozdrobenost struktury ve srovnání s okresem Karviná. 

  Okres Karviná má nejkonsolidovanější municipální strukturu jak v celé České 

republice, a tedy i v našem vzorku. Přesnou situaci ukazuje graf 10. 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

Z grafu 10 lze vyčíst, že municipální struktura okresu Karviná se diametrálně odlišuje 

od předchozích čtyř okresů. Jestliže u předchozích měly dominantní podíl obce do dvou 

tisíc obyvatel, tak zde vidíme přesný opak. V okrese Karviná má naopak dominantní 

podíl kategorie D) a to 82%. Municipální struktura tohoto okresu úplně pozbývá obce 

kategorie A) a B). 18% podíl pak zde mají obce s velikostí od 500-2000 obyvatel, kdy 

v přesném čísle to znamená pouze 3 municipality. Okres Karviná tak má absolutně 

nejkonsolidovanější strukturu, kterou z velké části tvoří 14 municipalit z velikostí nad 

2000 obyvatel.  

3.2.2 Demografické charakteristiky 

  Jestliže se na vybraný vzorek pěti okresů podíváme z jiných demografických 

ukazatelů, než je počet obyvatel a hustota zalidnění, které značně korelují s rozlohou a 

municipální strukturou, proto byly tyto dva ukazatele zařazeny do předchozí 

podkapitoly, zjistíme, že se jednotlivé okresy stále odlišují, a to jak v oblasti 

průměrného stáří či úbytku, tak i v přírůstku obyvatelstva. Prvním pohledem na 

charakteristiku vzorku okresů je analýza průměrného stáří. Základní informace o 

průměrném věku, jak v průměru České republiky, tak v průměru našeho vzorku, tak i 

v průměru jednotlivých okresů ukazuje graf 11. 

Graf 11: 
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Zdroj: ČSÚ. 

Z grafu můžeme tedy vyčíst, že průměrný věk v České republice je 41,9 let (ČSÚ 

2014), pokud ho srovnáme s průměrným věkem našeho vzorku, který činí 40,6 let,32 

zjistíme, že náš vzorek je v průměru mladší, než je průměr České republiky. Nicméně 

základní rozdíly se dozvíme až na úrovni jednotlivých okresů. Z hlediska věkového 

průměru je tak nejmladším okresem Praha-východ, který se svým průměrným věkem 

38,3 let (ČSÚ 2011h) výrazně odlišuje od zbytku vybraných okresů. Na druhém a třetím 

místě pak nalezneme okresy Žďár nad Sázavou a Most, jejichž téměř shodné hodnoty 

činí v prvním případě 40,5 let (ČSÚ 2011i) a v druhém případě 40,6 let (ČSÚ 2011g). 

Oba dva okresy se v rámci našeho vzorku pohybují na naprostém průměru, nicméně 

v rámci celé České republiky je stále můžeme řadit mezi mladší okresy. Zde se 

dostáváme k čtvrtému vybranému okresu. Druhým nejstarším okresem je tak okres 

Karviná s průměrným věkem 41,4 (ČSÚ 2011f), který v rámci našeho vzorku z hlediska 

věkového průměru spadá do skupiny starších okresů, ale ve srovnání s průměrem České 

republiky ho můžeme řadit mezi průměrně staré okresy. Průměrně nejstarším okresem 

v našem vzorku je pak okres Tábor s průměrným věkem 42 let (ČSÚ 2011ch), který i ve 

srovnání s Českou republikou je okresem starším.  

  Jiný pohled na stáří jak našeho vzorku, tak jednotlivých okresů, může tvořit 

podíl jednotlivých věkových skupin, jak ukazuje graf 12. 

                                                           
32 Vlastní výpočet. 
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Graf 12: 

Zdroj: ČSÚ. 

Graf 12 dokazuje, že jednotlivé podíly věkových skupin v rámci průměru našeho vzorku 

se shodují s průměrným podílem věkových skupin v rámci celé České republiky. A dále 

graf 12 potvrzuje předchozí zjištění o staří jednotlivých okresů, kdy právě nejmladší 

okres Praha-východ má nejvyšší podíl obyvatel do 65 let a nejnižší podíl obyvatel nad 

65 let a zároveň má i nejvyšší podíl obyvatel do věku 15 let, tedy dětí. Zatímco okresy 

Tábor a Karviná vykazují přesný opak, kdy oba dva mají nejvyšší podíl nejstarší věkové 

skupiny a nejnižší podíly obyvatel, jak do věku 65 let, tak i dětí do věku 15 let. Okresy 

Most a Žďár nad Sázavou přibližně odpovídají průměru vzorku i průměru České 

republiky.  

  Dalším pohledem na demografickou charakteristiku vzorku je analýza 

přirozeného příbytku a úbytku a příbytku a úbytku obyvatel zapříčiněného stěhováním. 

Přehledné informace ukazuje tabulka 2. 

Tabulka 2: Přirozený příbytek a úbytek obyvatelstva v jednotlivých okresech 

Okres Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přírůstek 

Přistěho- 

váním 

Narození Zemřelí Přiz. Přírůstek 
Přírůstek 

celkem 

Karviná 2 642 2 943 -301 2 737 2 793 -56 -356 

Most 1 789 1 945 -156 1 332 1 280 52 -102 

Praha-v. 8 347 2 900 5 447 1 710 1 201 509 5 956 

14,5 15,12 13,9 14,7 17,8 14,1 15,1

69,8 69,3 69,6 70,3 69,4
68,4 68,6
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Tábor 1 250 985 265 1 083 1 083 0 265 

Žďár nad. 

Sázavou 
1 252 1 195 57 1 288 1029 259 316 

Zdroj: ČSÚ. 

  Z tabulky 2 se můžeme dozvědět, že okres s nejvyšším celkovým přírůstkem je 

okres Praha-východ s přírůstkem 5 965 obyvatel za rok (ČSÚ 2007c)33. Z tabulky lze 

také vyčíst, že Praha-východ má absolutně nejvyšší počet nově přistěhovalých a nově 

narozených obyvatel. Na druhé pomyslné místo se pak řadí okres Žďár nad Sázavou 

s celkovým přírůstkem 316 obyvatel (ČSÚ 2007e). Žďárský okres se taktéž řadí na 

druhé místo v rámci přirozeného přírůstku obyvatel. V rámci přírůstku přistěhováním 

obyvatel se řadí až na třetí místo, kdy žďárský okres předběhl okres Tábor. Táborský 

okres se tak řadí na třetí a zároveň průměrnou pozici se svým celkovým přírůstkem 265 

obyvatel (ČSÚ 2007a). V tomto okrese nedošlo k žádnému přirozenému přírůstku ani 

úbytku, počet nově narozených se zde rovná počtu zemřelých. Výše tři zmíněné okresy 

se buď přirozeným přírůstkem či přírůstkem obyvatel přistěhováním co se týče počtu 

obyvatel stále zvětšují. To ale nemůžeme tvrdit u okresů Most a Karviná, které se 

potýkají s problémem celkového úbytku obyvatel. Z tabulky 2 je patrné, že o něco lépe 

je na tom okres Most s celkovým úbytkem 102 obyvatel (ČSÚ 2007d). Ačkoliv se 

v Mosteckém okresu vlivem přirozeného přírůstku zvedl počet obyvatel o 52 (ČSÚ 

2007d), tak vlivem odstěhování klesl obyvatel o 156 (ČSÚ 2017d). O poznání hůře a 

zároveň nejhůře v celém vzorku je na tom okres Karviná, kde můžeme zaznamenat 

celkový úbytek 356 obyvatel (ČSÚ 2007b). Karvinský okres se počtem obyvatel 

zmenšuje jak na základě přirozeného úbytku, tak i na základě úbytku vystěhováním 

z okresu. Důvody, proč dochází k odstěhovávání a přistěhování obyvatel v jednotlivých 

okresech, nám svým způsobem může dát následující podkapitola zabývající se 

socioekonomickými charakteristikami.  

3.2.3 Socioekonomické charakteristiky 

  Posledním pohledem na charakteristiku vybraného vzorku okresů je pohled ze 

socioekonomických kritérií, mezi které jsem zejména zařadil míru nezaměstnanosti, 

výši průměrného platu, kterou se doplnil ještě statistiku průměrného zůstatku rodiny 

z měsíční mzdy. V závěru se pozastavím nad průměrnou vzdělaností a procentuálních 

                                                           
33 Bohužel ČSÚ nepracuje s údaji novějšími než za rok 2007. Přírůstek a úbytek obyvatel je vydáván za 

naplánovaná desetiletá období od roku 1947. Nová aktualizace údajů je tak bohužel plánovaná na letošní 

rok 2017 a v době vypracovávání diplomové práce údaje ještě nejsou k dispozici.  
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podílech jednotlivých kategorií obyvatelstva dle nejvyššího dosaženého vzdělání. Tyto 

socioekonomické charakteristiky by značným způsobem měly korelovat s předchozími 

demografickými charakteristikami, zejména s přírůstkem a úbytkem obyvatel z hlediska 

stěhování.  

  Prvním typicky socioekonomickým kritériem je míra nezaměstnanosti 

v jednotlivých okresech, kterou nám ukazuje graf 13. 

Graf 13 

Zdroj: MPSV. 

Z grafu můžeme vyčíst, že průměrná výše nezaměstnanosti v České republice k 1. 3. 

2017 34  dosahuje 4,8% (Kučera 2017). Pod tímto celorepublikovým průměrem pak 

nalezneme pouze jeden okres, a to Praha-východ s průměrnou nezaměstnaností pouze 

1,7% (MPSV 2017). To z okresu Praha-východ dělá jak v rámci našeho vzorku, tak 

v rámci celé České republiky okres s nejnižší nezaměstnaností vůbec. Takto velmi 

příznivou situaci na trhu práce ovlivňuje blízkost a spjatost s Hlavním městem Prahou 

(Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj 2012). Na druhém a třetím místě se pouze 

s rozdílem 0,1% umístily okresy Žďár nad Sázavou s výší nezaměstnanosti 5,2% 

(MPSV 2017) následovaný okresem Tábor s výší nezaměstnanosti 5,3% (MPSV 2017). 

Oba dva okresy jen mírně překračují celorepublikový průměr, a tak v našem vzorku 

                                                           
34 Všechna uvedená data výše nezaměstnanosti jsou datována k 1. 3. 2017. 
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v rámci tohoto kritéria figurují jako zástupci průměrné nezaměstnanosti. Situace se však 

dramaticky mění s dalšími dvěma okresy. Okres Most s výší nezaměstnanosti 9,7% 

(MPSV 2017) a okres Karviná s výší nezaměstnanosti 9.8% (MPSV 2017) vysoce 

převyšují celorepublikový průměr a jsou tak představiteli okresů s nejvyšší 

nezaměstnaností. Jak v okrese Most, tak i v okrese Karviná můžeme za takto vysokou 

nezaměstnaností hledat jejich historický vývoj. Zejména ohromná naleziště nerostného 

bohatství v 60-tých letech minulého století jasně předurčilo hospodářský a ekonomický 

charakter obou okresů. Jako zásadní chyba se projevila jednostranná orientace průmyslu 

v těchto regionech pouze na těžbu uhlí, kdy právě vlivem současného útlumu těžby 

dochází k častému propouštění a vytváří se tak v těchto okresech velmi vysoká míra 

nezaměstnanosti (Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem 2012)(Krajská správa ČSÚ 

v Ostravě 2012).  

  Další možnou socioekonomickou charakteristikou vybraných okresů je výše 

průměrné mzdy, kterou přehledně ukazuje graf 14. 

Graf 14. 

Zdroj: (Vokurková 2016) 

Výše průměrné mzdy pro celou Českou republiky činí 23 291 Kč (MPSV 2017), 

v rámci našeho vybraného vzorku toho však nedosahuje žádný z okresů. Podle 

indikátoru nejvyšší průměrné měsíční mzdy je tak nejbohatším okresem Praha-východ, 

která je posléze hned následovaná okresem Tábor. Na třetím místě se umístil okres Žďár 
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nad Sázavou, který je tak reprezentantem průměru. Nejchudšími okresy z pohledu výše 

průměrné mzdy pak jsou, stejně jako v předchozí podkapitole o výši nezaměstnanosti, 

okresy Most a Karviná. Tuto statistiku ještě doplňuje pohled na výši průměrného 

zůstatku z platu po uhrazení všech základních životních výdajů. Přehled nám ukazuje 

graf 15.  

Graf 15 

Zdroj: (Vokurková 2016) 

Graf znovu seřadil okresy jako předchozí graf o výši průměrné mzdy. Znovu se 

dozvídáme, že nejvíce peněz v průměru zůstane obyvatelům okresu Praha-východ, na 

druhé místo se řadí okres Tábor. Zástupcem průměru je zde znovu okres Žďár nad 

Sázavou a konečně nejméně peněz ze mzdy v průměru zbyde obyvatelům okresů Most a 

Karviná.  

  Výše nezaměstnanosti a výše průměrného platu tak koreluje s příbytkem a 

úbytkem obyvatel vlivem odstěhování či přistěhování v jednotlivých okresech. To 

znamená, že v okresech s nejnižší nezaměstnaností a zároveň s nejvyšší průměrnou 

mzdou můžeme zaznamenat přírůstek obyvatel vlivem přistěhování, typicky v Praze-

východ. Naopak v okresech s nejvyšší nezaměstnaností a s nejnižší průměrnou mzdou 

zaznamenáváme úbytek obyvatel vlivem odstěhování se, typicky v okresech Most a 

Karviná.  
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  Posledním socioekonomickým pohledem na jednotlivé okresy je analýza 

podílu kategorií obyvatelstva dle nejvyššího dosaženého vzdělání. Tato analýza nám již 

pouze dokresluje ostatní socioekonomické charakteristiky jednotlivých okresů. Přehled 

ukazuje graf 16.  Z grafu pak můžeme vyčíst, že nejvyšší podíl obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním má okres Praha-východ, který je hned následován 

okresem Tábor. Znovu jako při všech socioekonomických charakteristikách se na třetím 

místě umístil okres Žďár nad Sázavou. Na chvostu, co se týče podílu vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva, se umístily okresy Most a Karviná. Oproti tomu se právě 

okresy Most a Karviná umístily na prvním místě, co do největšího podílu obyvatel 

pouze se základním vzděláním, kdy v obou okresech tento podíl dosahuje až téměř 

20%. Na třetí průměrné příčce se znovu umístil okres Žďár nad Sázavou. Za ním hned 

následuje okres Tábor. Okres Praha-východ tak má nejnižší podíl obyvatel pouze se 

základním vzděláním. Tudíž z této analýzy vyplývá, že nejvzdělanější obyvatelstvo má 

okres Praha-východ, který je hned následován okresem Tábor. Okres Žďár nad Sázavou 

zde figuruje jako zastupitel průměrnosti. Oproti tomu naopak nejméně vzdělané 

obyvatelstvo mají okresy Most a Karviná.  

Graf 16 

Zdroj: ČSÚ.  

3.3 Aplikace indexu plurality  

  Jestliže aplikuje náš upravený index plurality na všech 437 obcí z pěti 
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politické systémy, to znamená, že ve 33,2% obcí našeho vzorku nenalezneme místní 

nesoutěživé stranické systémy. Nicméně mnohem zajímavější je podívat se, jakým 

způsobem se situace změní, pokud aplikujeme index plurality ve vztahu k velikosti 

obce. Pokud si tedy obce rozdělíme do výše zmíněných základních čtyř velikostních 

kategorií - A) obce do velikosti 200 obyvatel, B) obce velikosti 201-500 obyvatel, C) 

obce velikosti 501-200 obyvatel, D) obce velikosti nad 2001 obyvatel – tak zjistíme, že 

náš vzorek se skládá ze 134 obcí kategorie A), což znamená 30,7% všech obcí. Dále 

obcí kategorie B) je 128 municipalit, v procentech to znamená 29,3% všech obcí. 

Posléze je zde kategorie C), kterou tvoří 121 všech municipalit, a to znamená 27,7% a 

konečně kategorie D), kterou tvoří pouze 54 obcí, a to znamená 12,4% podíl z celku. 

Podíly jednotlivých velikostních kategorií přehledně ukazuje graf 4 v předchozí 

podkapitole.  

  Pokud se prvně zaměříme v rámci celého vzorku na první kategorii A), tedy na 

nejmenší obce, tak po aplikaci indexu plurality zjistíme, že ze 134 obcí je nepluralitních 

plná polovina, a to 52,2% všech municipalit. To v přesném čísle znamená, že ze 134 

obcí je 70 z nich nepluralitních. Pokud se posléze zaměříme na podíl těchto 

nepluralitních obcí z celkového počtu nepluralitních obcí, zjistíme, že nejmenší obce 

s nesoutěživým stranickým systémem mají podíl na tomto celku 48,3%. Dále se také 

dozvíme, že podíl této kategorie na celkovém počtu nepluralitních obcí je absolutně 

nejvyšší a zároveň je absolutně nejvyšší podíl nepluralitních obcí v rámci této kategorie. 

V žádné velikostní kategorii nedosahuje podíl obcí s nesoutěživým stranickým systém 

nad 50% jako zde.  Dále zde máme kategorii B), která je tvořena 128 municipalitami. 

V rámci této kategorie, po aplikaci indexu plurality, zjistíme, že nepluralitních obcí ze 

182 je rovných 44 municipalit, což vyjádřené v procentech znamená 34,4%. Podíl 

nepluralitních obcí této kategorie pak na celkovém počtu nepluralitních obcí činí 30,3%. 

Zde už se dostáváme ke kategorii C), která je tvořena 121 obcemi. V rámci těchto 121 

municipalit, po aplikaci indexu plurality, zjistíme, že nepluralitních jich je již pouze 29, 

což znamená 24% obcí kategorie C). Nepluralitní obce s velikostí od 501-2000 obyvatel 

pak mají podíl na celkovém počtu 145 nepluralitních municipalit 20%. Již zde vidíme, 

že se zvětšující se velikostí obcí, klesá podíl nepluralitních obcí jak v rámci své 

kategorie, tak i v rámci celého vzorku. Absolutně nejnižším podílem existence 

nepluralitních municipalit je tvořena kategorie D). Tuto kategorii tvoří pouze 54 obcí, 

z nichž vykazují nesoutěživý stranický systém pouze dvě municipality, to v procentech 
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znamená 3,7%. Tyto dvě nepluralitní municipality s počtem obyvatel nad 2000 pak mají 

podíl na celkovém počtu nepluralitních obcí pouze 1,4%. Zjištěné informace přehledně 

shrnuje tabulka 3. 

Tabulka 3: Aplikace indexu plurality na celý vybraný vzorek dle velikostních kategorií 

Kategorie Počet obcí Počet neplu. 

obcí 

Podíl neplu. 

obcí v kategorii 

Podíl neplu. 

obcí na 

celkovém počtu 

neplu. obcí 

A) 134 70 52,2% 48,3% 

B) 128 44 34,4% 30,3% 

C) 121 29 24% 20% 

D) 54 2 3,7% 1,4% 

Celý 

vzorek 

437 145 33,2% / 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

Posléze situaci a vývoji indexu plurality ve vztahu k velikosti obce nám přehledně 

shrnuje graf 17, ve kterém jsou zaneseny všechny municipality vybraného vzorku 

rozdělené dle velikosti obce a indexu plurality.  

Graf 17: 
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3.3.1 Okres Žďár nad Sázavou 

  Municipální struktura okresu Žďár nad Sázavou je tvořena 174 obcemi. Pokud 

aplikujeme index plurality na každou z obcí zvlášť, zjistíme, že municipalit 

s nesoutěživým stranickým systémem je zde 55. To znamená, že 31,6% všech obcí 

Žďárského okresu je nepluralitních. Přehled jednotlivých nepluralitních obcí ukazuje 

Příloha 1.35 

  Mnohem zajímavější však je podívat se na jednotlivé podíly nepluralitních obcí 

dle velikostních kategorií, stejně jako to bylo provedeno v rámci celého vzorku. Pokud 

se tedy zaměříme na ty nejmenší obce, tedy kategorii A), dojdeme ke zjištění, že ve 

Žďárské municipální struktuře se takových obcí vyskytuje 74, to znamená, že tyto obce 

tvoří podíl na celku 42,5%. V rámci těch nejmenších obcí, po aplikování indexu 

plurality zjistíme, že 46% z nich je nepluralitních. V absolutním čísle to pak znamená, 

že nepluralitních je 34 z celkových 74 obcí. Nepluralitní obce kategorie A) pak tvoří i 

velmi vysoký podíl v rámci nepluralitních obcí celého Žďárského okresu, a to 61,8%. 

Druhým nejrozšířenějším typem obcí v této municipální struktuře je kategorie B), 

kterou tvoří 55 obcí z celkových 174. V této kategorii pak dojdeme ke zjištění, že z 55 

obcí je nepluralitních 13, což znamená 23,6%. Posléze pak tyto nepluralitní obce 

kategorie B) mají podíl na všech nepluralitních obcí v celém okresu 26,1%. Třetí 

sledovanou kategorií jsou obce ve velikosti 501-2000 obyvatel, které ve Žďárské okrese 

nalezneme v počtu 40 municipalit. V rámci kategorie C) pak zjistíme, že již pouze 20% 

z nich je nepluralitních, v přesném čísle to znamená 8 obcí. Těchto 8 nepluralitních obcí 

má pak podíl na celku 6,5%. Jak jsem již psal v rámci studie celého vzorku, tak i ve 

Žďárském okrese můžeme zaznamenat sestoupnou tendenci nepluralitních obcí 

s rostoucím počtem obyvatel. To potvrzuje i čtvrtá kategorie D), kterou sice tvoří pouze 

5 municipalit, ale v žádné z nich nemůžeme zaznamenat nesoutěživý stranický systém. 

Získané informace zpřehledňuje tabulka 5. 

Tabulka 4: Přehled nepluralitních obcí a jejích podílů dle velikostních kategorií v okrese 

Žďár nad Sázavou 

Kategorie Počet obcí Počet neplu. 

obcí 

Podíl neplu. 

obcí v kategorii 

Podíl neplu. 

obcí na 

celkovém 

                                                           
35 Přílohu 1 v podobě tabulky kvůli její velikosti a nemožnosti vhodného formátování do textu nalezneme 

v přílohách, přičemž zvýrazněné kolonky představují obce s nesoutěživým stranickým systémem. 
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počtu neplu. 

obcí v okrese 

A) 74 34 45% 67,4% 

B) 55 13 23,6% 26,1% 

C) 40 8 20% 6,5% 

D) 5 0 0% 0% 

Celý 

okres 

174 55 31,6% / 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

3.3.2 Okres Karviná 

  Okres Karviná, jakožto zástupce okresů s nejkonsolidovanější municipální 

strukturou, tvoří pouze 17 municipalit. Po aplikaci indexu plurality na všechny obce 

zjistíme, že v okrese Karviná nenalezneme ani jednu municipalitu s nesoutěživým 

stranickým systémem. Jelikož, jak v celkovém vzorku, tak i v okrese Žďár nad Sázavou, 

jsme se vždy setkali s tím pravidlem, že čím vyšší počet velikostně menších obcí, tím 

větší podíl tvořily nepluralitní politické systémy, tak okres Karviná nám to jen 

potvrzuje, protože neobsahuje ani jednu municipalitu menší než 500 obyvatel a 

municipality menší než 2000 obyvatel obsahuje pouze tři. Jednotlivé výpočty a přehledy 

jednotlivých obcí shrnuje Příloha 2, kterou nalezneme v přílohách. 

  Ačkoliv v municipální struktuře karvinského okresu nenalezneme ani jednu 

municipalitu s nesoutěživým stranickým systémem a nenalezneme zde ani jednu 

municipalitu menší velikosti než 500 obyvatel, přesto pro shrnutí všech získaných 

informací a výpočtů přikládám tabulku 5. 

Tabulka 5: Přehled nepluralitních obcí a jejich podílů dle velikostních kategorií v okrese 

Karviná 

Kategorie Počet obcí 
Počet neplu. 

obcí 

Podíl neplu. 

obcí v kategorii 

Podíl neplu. 

obcí na 

celkovém počtu 

neplu. obcí v 

okrese 

A) 0 0 0% 0% 

B) 0 0 0% 0% 

C) 3 0 0% 0% 
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D) 14 0 0% 0% 

Celý 

okres 
17 0 / 0% 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty 

3.3.3 Okres Most 

  Okres Most je druhým zástupcem okresů s vnitřní konsolidovanou municipální 

strukturou, přesto se od karvinského okresu odlišuje. Zejména podíly jednotlivých 

velikostních kategorií obcí jsou velmi odlišné. Zatímco v předchozím okrese tvořily 

dominantní podíl obce nad 2000 obyvatel, tak zde znovu, jako ve Žďárském okrese a 

jako i v celém vzorku, tvoří dominantní podíl obce do velikosti 2000 obyvatel a to 

znamená 76,9% z celkových 26 municipalit. Pokud se tedy zaměříme na celý okres a 

aplikujeme na něj náš upravený index plurality, dojdeme ke zjištění, že 11,5% obcí 

z celého okresu vykazuje místní nesoutěživé stranické systémy. 11,5% pak představují 

pouze 3 obce z celkových 26. Srovnání jednotlivých výpočtů a konkrétní nepluralitní 

obce, které jsou zvýrazněné, nám ukazuje Příloha 3 v podobě tabulky umístěné 

v přílohách. 

  Pokud v této analýze nepluralitních systémů poustoupíme na úroveň existence 

těchto systémů ve vztahu k velikosti obce vyjádřenou počtem obyvatel, tak zjistíme, že 

těch nejmenších obcí kategorie A) je pouze 11,5%. Tedy to činí pouze 3 obce 

z celkových 26. Když na tuto kategorii aplikujeme index plurality, dojdeme ke zjištění, 

že místní nesoutěživý stranický systém vykazuje pouze jedna obec, která má tedy podíl 

v rámci této kategorie 33,3%. Podíl nepluralitních obcí této kategorie na nepluralitních 

obcích celého okresu činí pak taktéž 33,3%. Nejrozšířenější kategorií v této municipální 

struktuře jsou obce kategorie B), kterou tvoří 46,2% všech obcí. To znamená 

v absolutním čísle 12 obcí. Z těchto dvanácti obcí jsou nepluralitní pouze dvě, kdy tyto 

dvě nepluralitní obce mají podíl v rámci své kategorie 16,7%. V rámci pak celého 

okresu mají podíl na všech nepluralitních obcích 66,7%. Pak už nám zbývají pouze dvě 

kategorie. První, kategorii C), tvoří pouze 5 obcí a není z nich nepluralitní ani jedna. 

Druhou, kategorii D), tvoří jen 6 obcí a taktéž z nich žádná nevykazuje místní 

nesoutěživý stranický systém. Přehled získaných informací ukazuje tabulka 6. 

Tabulka 6: Přehled nepluralitních obcí a jejich podílů dle velikostních kategorií v okrese 

Most 
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Kategorie Počet obcí 
Počet neplu. 

obcí 

Podíl neplu. 

obcí v kategorii 

Podíl neplu. 

obcí na 

celkovém počtu 

neplu obcí v 

okrese 

A) 3 1 33,3% 33,3% 

B) 12 2 16,7% 66,7% 

C) 5 0 0% 0% 

D) 6 0 0% 0% 

Celý 

okres 
26 3 11,5% / 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

3.3.4 Okres Praha-východ 

  V municipální struktuře okresu Praha-východ nalezneme celkem 110 obcí. 

Jestliže na celý okres aplikujeme index plurality, tak zjistíme, že celkem 37,3% obcí 

v této struktuře vykazuje místní nesoutěživé stranické systémy. To znamená, že ze 110 

municipalit je celkem 41 z nich nepluralitních. Přehled jednotlivých výpočtů a 

konkrétní nepluralitní obce, jež jsou zvýrazněné, ukazuje Příloha 4 v podobě tabulky 

umístěné v přílohách. 

  Pokud znovu postoupíme na úroveň vztahu existence nepluralitních systémů a 

velikosti obce vyjádřené počtem obyvatel, dojdeme k následujícím zjištění. Stejně jako 

v okrese Most také zde není kategorie obcí A) tou nejrozšířenější. Nejmenší obce do 

200 obyvatel jsou zde zastoupeny pouze pěti municipalitami. Nicméně velmi zajímavé 

je, že 80% z nic je nepluralitních. To znamená, že z celkových 5 obcí kategorie A) jsou 

4 obce vykazující místní nesoutěživý stranický systém. Podíl těchto obcí na celkovém 

počtu nepluralitních obcí v okrese je 9,8%. Další kategorií jsou obce velikosti 201-500 

obyvatel, tedy kategorie B). Tuto kategorii tvoří celkem 28 municipalit z celkových 

110. Jestliže aplikujeme index plurality na tyto obce, zjistíme, že z 28 vykazuje 

nesoutěživý stranický systém celkem 60,7% obcí. V absolutním čísle to pak znamená 

17 municipalit. Těchto 17 obcí má pak podíl na celkovém počtu nepluralitních obcí 

v okrese 41,5%. Nejrozšířenější kategorií v této municipální struktuře jsou obce 

velikosti 501-2000 obyvatel, tedy kategorie C), kterou v přesném čísle tvoří 57 

municipalit, což je přesně 51.8% všech obcí v okrese Praha-východ. Z těchto 57 obcí je 

nepluralitních 31,6% municipalit. To znamená, že z 57 obcí je 18 nepluralitních. Těchto 
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18 obcí má posléze podíl na celkovém počtu nepluralitních obcí v okrese 43,9%. 

Poslední kategorií jsou obce s počtem obyvatel nad 2000. Tuto kategorii D) tvoří přesně 

20 municipalit. Pouze 10% z nich pak vykazuje nesoutěživé stranické systémy, 

v absolutním čísle to tak znamenají pouze dvě obce. Tyto dvě obce pak mají podíl na 

celkovém počtu nepluralitních obcí v okrese pouze 4,9%. Přehled jednotlivých výpočtů 

nám ukazuje tabulka 7.  

Tabulka 7: Přehled nepluralitních obcí a jejich podílů dle velikostních kategorií v okrese 

Praha-východ 

Kategorie Počet obcí 
Počet neplu. 

obcí 

Podíl neplu. 

obcí v kategorii 

Podíl neplu. 

obcí na 

celkovém počtu 

neplu. obcí v 

okrese 

A) 5 4 80% 9,8% 

B) 28 17 60,7% 41,5% 

C) 57 18 31,5% 43,9% 

D) 20 2 10% 4,9% 

Celý 

okres 
110 41 37,3% / 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

  V okrese Praha-východ je velmi zajímavé, že tomto jediném okresu z našeho 

vzorku nalezneme nepluralitní politické systémy u obcí s velikostí nad 2000 obyvatel. 

Ačkoliv jsou to pouze dvě municipality, tak v žádném jiném okrese to sledovat 

nemůžeme. Zajímavé taktéž je, že nejvyšší podíl na nepluralitních systémech netvoří 

kategorie A) těch nejmenších obcí, nýbrž kategorie C), kterou tvoří obce velikosti 501-

2000 obyvatel, která zde má téměř poloviční podíl, a to 43,9%. Okres Praha-východ se 

tak svými výsledky velmi vymyká ostatním okresům. 

3.3.5 Okres Tábor 

  Posledním vybraným okresem je táborský okres. Ten stejně jako předchozí 

okres Praha-východ je tvořen 110 municipalitami. Ačkoliv, jak jsme se dozvěděli výše, 

je počet obcí totožný, tak táborská vnitřní municipální struktura je odlišná, protože zde 

mají největší podíl ty nejmenší obce, a to téměř poloviční. Na to se váže již mnou 

formulovaná domněnka, že se zvyšujícím se podílem těch nejmenších obcí se zvyšuje i 
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podíl nepluralitních obcí. To přesně dokazuje i aplikace indexu plurality na celém 

okresu, kdy nepluralitní obce zde mají podíl 41,8%. To znamená, že ze 110 obcí je 46 

municipalit vykazujících místní nesoutěživé stranické systémy. Jednotlivé výpočty a 

konkrétní nepluralitní obce zvýrazněné barvou shrnuje Příloha 5 v podobě tabulky, 

kterou nalezneme v přílohách. 

  Jestliže se znovu na nepluralitu podíváme z pohledu vztahu k velikosti obce 

vyjádřenou počtem obyvatel, tak zjistíme, že početně největší skupina těch nejmenších 

obcí kategorie A) má stejně jako ve žďárském okrese nejvyšší podíl nepluralitních obcí. 

Do této kategorie spadá 52 municipalit z celkových 110. V rámci této skupiny obcí je 

pak nepluralitních velmi vysoké procento a to 59,6%. To znamená, že z 52 municipalit 

vykazuje nesoutěživý stranický systém 31 obcí. Tyto obce mají pak na celkovém počtu 

nepluralitních obcí v okrese nejvyšší podíl, a to 67,4%. Druhou nejrozšířenější skupinou 

obcí je kategorie B), kterou tvoří 33 municipalit. V rámci této kategorie aplikací indexu 

plurality zjistíme, že nesoutěživé stranické systémy vykazuje 36,4% obcí. To znamená, 

že z 33 municipalit je nepluralitních 12 obcí, které pak mají podíl na nepluralitních 

obcích celého okresu 26,1%. Se zvyšující se velikostí dochází jak ke snižování počtu 

obcí dané kategorie, tak dochází i ke snižování podílu nepluralitních obcí jak 

v kategorii, tak i na celkovém počtu těchto nepluralitních obcí. To nám potvrzuje i 

kategorie C), kterou tvoří již jen 16 municipalit. V této kategorii pak posléze je 

nepluralitních pouze 18,8% municipalit. To v absolutním čísle znamená, že z celkových 

16 obcí jsou nepluralitní pouze 3 municipality. Tyto tři obce pak mají podíl na 

celkovém počtu nepluralitních obcí v okrese pouze 6,5%. Nejmenší kategorií jsou zde 

obce nad 2000 obyvatel. Kategorie D) je tak tvořena pouze 9 municipalitami. Mezi 

těmito 9 obcemi posléze nenalezneme žádnou, která by vykazovala místní nesoutěživý 

stranický systém. Přehled jednotlivých zjištění shrnuje tabulka 8. 

Tabulka 8: Přehled nepluralitních obcí a jejich podílů dle velikostních kategorií v okrese 

Tábor 

Kategorie Počet obcí 
Počet neplu. 

obcí 

Podíl neplu. 

obcí v kategorii 

Podíl neplu. 

obcí na 

celkovém počtu 

neplu. obcí v 

kategorii 

A) 52 31 59,6% 67,4% 
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B) 33 12 36,4% 26,1% 

C) 16 3 18,8% 6,5% 

D) 9 0 0% 0% 

Celý 

okres 
110 46 41,8% / 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty 

4. Aktéři nepluralitních systémů 

  Michal Illner na počátku devadesátých let minulého století formuloval 

hypotézu, že „v průběhu vývoje oslabí původně nepolitický charakter lokální politiky a 

první reprezentace bude nahrazena složením výrazněji stranickým a více spjatým 

s ekonomickým životem obcí“ (Illner 1992: 490). Přesto i po dvaceti letech fungování 

komunálního systému v České republice se setkáváme s tou hypotézou, že celonárodní 

politické strany jsou na komunální a regionální úrovni stále velmi slabě zakotveny 

(Čmejrek 2009: 6). 

  Zatímco v této charakteristice pracuji s pěti základními typy aktérů, které 

můžeme reálně reflektovat na komunální úrovni, tak v následující analýze, která by 

měla přinést informace o tom, zda-li se aktéři nepluralitních systémů odlišují od aktérů 

těch pluralitních, budu pracovat pouze se třemi typy aktérů, a to na základě několika 

důvodů. Hlavním důvodem je zejména to, že jak práce samotná, tak zejména 

metodologie mého výzkumu ze značné části vychází ze společného mezinárodního 

projektu uskutečňovaného na akademických pracovištích Univerzity Karlovi a 

Univerzity v Postupimi. A právě proto, aby byly výsledky obou výzkumů srovnatelné, 

jsem nucený pět typů aktérů omezit pouze na tři typy aktérů, tak jak to provedl profesor 

Franzke. Tudíž v následující analýze budu pracovat pouze s parlamentním typem 

politické strany, lokálním typem politické strany a s nezávislými kandidáty a jejich 

hnutími. Dalším důvodem taktéž může být, že pro potřeby této práce není nutné 

rozlišovat jednotlivé nezávislé kandidáty a jejich sdružení na dva rozdílené typy aktérů. 

Taktéž v této práci není nutné rozlišovat jednotlivé typy lokálních politických stran, 

protože na výsledku výzkumu a na zodpovězení výzkumné otázky týkající se této části 

to nebude mít žádný vliv. 

4.1 Charakteristika aktérů 
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  Současný český komunální systém ve svých tradicích a ve svém fungování 

výrazně navazuje na prvorepublikový komunální systém, tak přesto mezi nimi můžeme 

zaznamenat jeden výrazný rozdíl, který se právě týká aktérů těchto systémů. 

Jednoznačně společným jmenovatelem obou systémů je ta skutečnost, že o hlasy voličů 

se uchází aktéři, jež můžeme nazývat volebními stranami. Tento typ aktérů posléze pak 

můžeme v současných podmínkách ještě dělit na volební strany parlamentního typu 

nebo taktéž celonárodní politické či volební strany. Ty jsou zejména definovány 

ucházením se o hlasy voličů na parlamentní úrovni a svoji propracovanou organizační 

strukturou, díky níž jsou schopny působit na všech úrovních politiky. Dále volební 

strany může dělit na subjekty lokálního charakteru. Lokální politické strany jsou již 

z podstaty svého názvu volebními stranami, které nemají ambice prosazovat své volené 

členy do lavic poslanecké sněmovny, ale pouze jim jde o prosazení lokálních zájmů 

v rámci komunální či regionální politiky. Posledním typem aktérů ucházejících se o 

místa na českých radnicích a výrazným rozdílem mezi současným českým komunálním 

systémem a tím prvorepublikovým je povolená kandidatura nezávislých kandidátů (NK) 

a případně jejich sdružení (SNK) (Balík 2009: 90). Základním rozdílem mezi volebními 

stranami parlamentními nebo lokálními a nezávislými kandidáty a jejich sdruženími 

jsou podmínky kandidatury daného subjektu. Zatímco kadidují-li registrované politické 

strany, hnutí či jejich koalice, tak nejsou povinny splňovat žádnou další podmínku. 

Dokonce není ani nutné, aby kandidáti těchto uskupení byli členy dané strany. Situace 

se nicméně velmi mění u NK a SNK, kteří musejí splňovat zákonem stanovené 

podmínky pro kandidaturu. Dokonce dvakrát v historii můžeme zaznamenat pokusy o 

znemožnění jejich kandidatury, a to v letech 1994 a posléze v roce 2004, kdy ani 

v jednom roce nebyly tyto snahy úspěšné (Balík 2009: 90).  

  Zejména první snahy o zpřísnění či znemožnění kandidatury nezávislých 

kandidátů a jejich sdružení, jež jsou datovány k roku 1994 a váží se na podmínku 

sehnání dostatečného množství podpisu oprávněných voličů na petičním archu, jsou 

těmi výraznějšími. Právě v letech 1990-1994 byl pro velikostní kategorie obcí stanoven 

přesný počet podpisů, zatímco v roce 1994 došlo ke změně, kdy byl stanoven podíl 

počtu podpisů v dané velikostní kategorii obce (Balík 2009: 92), jak nám ukazuje 

tabulka 9. 

Tabulka 9: Srovnání podmínek pro kandidaturu NK a SNK 
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1990-1994 Od roku 1994 

Počet 

obyvatel 

v obvodě 

Minimální 

počet z obyv. 

obce u NK i 

SNK 

Počet obyvatel 

v obvodě 

Minimální 

počet z obyv. 

obce u NK 

Minimální 

počet z obyv. 

obce u SNK 

Do 500 20 Do 500 5% 7% 

501-3 

000 
30 501-3 000 

4% 

nejméně 

25 

7% 

3 001-

10 000 
100 

3 001-10 

000 

3% 

nejméně 

120 

7% 

10 001-

50 000 
200 

10 001-50 

000 

2% 

nejméně 

600 

7% 

Nad 50 

000 
400 

50 001-150 

000 

1% 

nejméně 

1000 

7% 

  
Nad 150 

000 

0,5% 

nejméně 

1500 

7% 

Zdroj: (Balík 2009: 92) 

V tabulce můžeme jasně vidět, že došlo k omezení zejména SNK. Jak sám autor Balík 

uvádí: „Při prosté matematické operaci lze zjistit, že ve městech větších než 14 300 

obyvatel je snazší založit politickou stranu, k jejíž registraci zákon vyžaduje 1 000 

podpisů, nežli postavit kandidátku SNK. U jednotlivého NK tatáž situace nastává ve 

městech s více než 50 000 obyvateli.“ (Balík 2009: 92). Tudíž snaha zákonodárců byla 

více než jasná, mělo dojít k omezení kandidatury nezávislých kandidátů. Posléze došlo 

k takovému vústění situace, že začaly vznikat lokální politické strany (Balík 2009: 92). 

Nicméně jak například uvádí V. Bubeníček, zisky těchto stran jsou spíše marginální, 

mezi příklad takových aktérů můžeme uvést alespoň ty nejúspěšnější z nich, jako 

například Tábor 2020, Jirkov 21. století či Demokratická regionální strana (Čmejrek – 

Bubeníček – Čopík 2010: 73). Nicméně výše jmenované příklady jsou spíše zástupci 

lokální politických stran, jejichž ambice jsou spojovány pouze s konkrétní 

municipalitou. Přesto v rámci skupiny lokálních stran nalezneme aktéry, jež mají nebo 

minimálně usilují o celostátní charakter své organizace. Tyto subjekty taktéž vzešly 
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z komunální politiky a jejich hlavním cílem je zajistit servis pro kandidaturu 

nezávislých v obecních volbách, případně i jejich koordinace zaměřenou na vyšší než 

komunální cíle (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 73). K tomuto postupnému 

odklonu od komunální politiky směrem k národní politice dochází zejména na základě 

toho, že došlo k zpřísnění legislativních podmínek působení politických stran a jejich 

hospodaření (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 73). 

  Posledním typem subjektů působících v komunální politice tak jsou 

celonárodní či parlamentní politické strany. Nicméně jak dle [Čmejrek 2009], tak i dle 

[Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010] je působení těchto subjektů velmi podmíněno 

velikostí obce vyjádřené počtem obyvatel. Na příklad ve větších městech získali tito 

kandidáti v obecních volbách v roce 2006 69,34% všech mandátů36, zatímco v obcích 

neměstského typu tito kandidáti získali již jen 25,32%. Autoři přímo zmiňují, že 

s klesající velikostí obce, klesají i podíly a zisky kandidátů navržených parlamentními 

politickými stranami (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 69). Slabé působení 

parlamentních politických stran na lokální úrovni je způsobeno řadou různých faktorů, 

zejména jde o ten fakt, že v lokálním politickém prostoru jsou více oceňovány osobnosti 

než politické ideje a programy (Čmejrek – Bubeníček – Čopík 2010: 70). O dalších 

možných faktorech jsem již pojednával v kapitole dvě. 

4.2 Analýza aktérů 

  Pokud tedy přistoupíme ke srovnání aktérů pluralitních systémů s aktéry těch 

nepluralitních systémů na úrovni celého vybraného vzorku dostaneme se k následujícím 

číslům. V rámci našeho celého vzorku se ve volbách soutěžilo o 4250 mandátů celkově, 

přičemž 27% z nich připadlo aktérům nepluralitních systémů. To znamená, že aktéři 

těchto systémů „soutěžili“ o 1151 mandátů, zatímco aktéři pluralitních systémů soutěžili 

o zbývajících 3099 křesel. Když se zaměříme na povahu pluralitních aktérů v průměru 

celého vzorku, tak zjistíme, že dominantní pozici zde zastávají kandidáti sdružení 

nezávislých kandidátů a jednotlivý nezávislý kandidáti. Ti získali 63,6% všech 

mandátů, což v přesném čísle znamená 1972 křesel. Druhou nejpočetnější skupinou, 

avšak již výrazně menší, jsou aktéři reprezentovaní parlamentními stranami, ti získali 

1010 křesel, což znamená podíl 32,6%. Poslední sledovanou skupinou jsou zástupci 

                                                           
36 Analýza autorů Čmejrek, Bubeníček, Čopík počítala s kandidáty navrženými stranou, nikoliv pouze se 

členy dané strany, tudíž i tyto výsledky mohou být značně zkresleny.  
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lokálních a regionálních volebních stran. Ti reprezentuji aktéra s nejmenšími zisky, kdy 

získali pouze 117 křesel. To dělá podíl na celkovém počtu mandátů pouze 3,8% a tím 

tak zastávají velmi marginální pozici v našem sledovaném vzorku.  

  Jestliže se zaměříme na analýzu aktérů nepluralitních systémů, tak zjistíme, že 

dominantní skupinou jsou zde znovu zástupci sdružení nezávislých kandidátů a 

jednotliví nezávislí kandidáti. Nicméně i tak zde můžeme reflektovat rozdíl, jelikož si 

v nepluralitních obcích připsali ještě vyšší podíl než ti v pluralitních. SNK a NK tak zde 

získali 993 křesel z 1151 možných. To znamená, že mají podíl na celku 86,3% a to je 

rozdíl téměř o 23 procentních bodů. Druhou nejrozšířenější skupinou aktérů jsou zde 

znovu kandidáti zastupující parlamentní strany, kteří získali podíl na celku 12,5%. To 

v absolutním čísle znamená zisk 144 mandátů z 1151 možných křesel. Zde naopak 

můžeme zaznamenat pokles a to více jak dvojnásobný. Pokud budeme Čmejrkovu 

hypotézu o slabém zakotvení parlamentních stran ve venkovském prostoru považovat za 

validní, tak je to jen logické vyústění celé situace, jelikož vzorek nepluralitních obcí 

z 98,6% skládá z municipalit o velikosti do 2000 obyvatel. Poslední a zároveň velmi 

marginální skupinou v nepluralitních politických systémech jsou lokální a regionální 

strany. Tyto strany si připsaly zisk pouhých 14 křesel, to znamená, že mají podíl na 

celku pouze 1,2%. I zde nalezneme poměrně výrazný rozdíl. Ačkoliv je jejich rozdíl 

v řádu jednotek procent a v obou případech je jejich pozice značně marginální, přesto 

v pluralitních politických systémech našeho vzorku je tento aktér zastoupen více jak 

trojnásobně. Jednotlivé zisky a přehled výsledků nám v procentech ukazuje graf 18. 

Graf 18: 
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Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

Z výše uvedených informací i z předloženého grafu 18 vyplývá, že dominantní podíl jak 

v celém vzorku, tak i v nepluralitních systémech získali aktéři reprezentující sdružení 

nezávislých kandidátů a jednotlivé nezávislé kandidáty. Nicméně tím je naplněna 

veškerá podobnost aktérů nepluralitních a pluralitních systémů v průměru celého 

vzorku. Graf 18 nám dokazuje, že aktéři nepluralitních systémů jsou značným podílem 

zastoupeni zejména skupinou SNK a NK a to více jak o 20% než aktéři nepluralitních 

systémů. Také podíly u ostatních skupin jsou značně rozdílné, kdy v nepluralitních 

systémech mají aktéři parlamentních stran 3x nižší zisky než aktéři v pluralitních, a to 

samé můžeme konstatovat i u aktérů zastupujících lokální politické strany, kteří 

v podstatě z nepluralitních systémů téměř vymizeli, když z možných 1151 mandátů 

získali jen 14 křesel, což představuje jejich podíl 1,2%.    

4.2.1 Okres Karviná 

  Srovnání v okrese Karviná je velmi jednoduché. V předchozí více případové 

studii jsme zjistili, že v tomto okrese nenalezneme ani jeden nepluralitní politický 

systém. Tudíž zde nemáme co s čím srovnávat. Přesto alespoň uvedu informace o 

podílech jednotlivých aktérů v pluralitních politických systémech tohoto okresu, které 

jsou velmi zajímavé. Snad díky neexistenci sídel menších než 500 obyvatel a snad i 

díky konsolidované municipální struktuře se podíly jednotlivých aktérů výrazně odlišují 

od podílů jak v celém vzorku vybraných okresů, tak i na úrovni jednotlivých okresů. 
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Nejdominantnější skupinou, jako v jediném okrese, jsou zde aktéři reprezentující tábor 

parlamentních stran, kteří zde získali 274 křesel z možných 343 mandátů. To 

v procentech znamená podíl 79,9%. Takto vysoký procentuální podíl parlamentních 

stran nenalezneme v žádném jiném okrese ani v průměru celého vzorku. Okres Karviná 

je tak jediným zástupcem, kde takto dominantní podíl netvoří sdružení nezávislých 

kandidátů či jednotliví nezávislí kandidáti. Druhou nejrozšířenější skupinou aktérů jsou 

zde zástupci již zmiňovaní SNK a NK, kteří získali 37 mandátů a na celku tak tvoří 

podíl 10,8%. Naopak zde mají nejnižší podíly ze všech okresů i ve srovnání s průměrem 

celého vzorku mají diametrálně rozdílný podíl z opačného spektra výsledků. Poslední 

sledovanou skupinou a zároveň nejmenší skupinou aktérů jsou zástupci lokálních stran, 

kteří získali 32 mandátů, což znamená podíl 9,3%. I v rámci této skupiny aktérů 

můžeme zaznamenat rozdíl od zbytku okresů i průměru celého vzorku, protože v tomto 

okrese mají lokální strany absolutně nejvyšší zastoupení v celém sledovaném vzorku. 

Podíly jednotlivých skupin aktérů pouze v pluralitních systémech v tomto okrese 

přehledně ukazuje graf 19. 

Graf 19: 

 

4.2.2 Okres Most 

  Okres Most je zástupce okresu s druhou nejkonsolidovanější municipální 

strukturou, proto se výsledky podílů jednotlivých aktérů stále více odlišují jak od 
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průměru celého vzorku, tak i od ostatních okresů. Nicméně ve výsledcích můžeme 

zaznamenat jistý posun k průměru celého vzorku i k výsledkům ostatních okresů. To 

zejména může být zapříčiněno existencí malých a velmi malých municipálních celků 

v mostecké municipální struktuře, která ačkoliv je konsolidovaná, tak se tímto od 

okresu Karviná velmi odlišuje. Nejspíše i proto tak v okrese Most nalezneme 

nepluralitní politické systémy. Tudíž můžeme přistoupit ke srovnání aktérů těchto 

systémů s aktéry pluralitních systémů v rámci tohoto okresu. V okrese Most se celkem 

rozdělovalo 294 křesel, přičemž 7,1% z nich připadlo na nepluralitní systémy. To 

znamená, že aktéři nepluralitních politických systémů si mezi sebou rozdělili pouze 21 

mandátů, zatímco na aktéry pluralitních systémů připadlo 273 křesel. Pokud se 

zaměříme na povahu aktérů těchto nepluralitních systémů tak se opět navracíme 

k modelu, který jsme nalezli v rámci analýzy celého vzorku. Tudíž nejpočetnější 

skupinou aktérů jsou zde zástupci sdružení nezávislých kandidátů a jednotliví nezávislí 

kandidáti, kteří si zde z celkových 21 křesel připsali zisk 14 mandátů. To znamená že 

v rámci nepluralitních politických systémů jsou s 66,7% podílem nejdominantnější 

skupinou aktérů. V těchto systémech již pak nalezneme aktéry zastoupené 

parlamentními politickými stranami, kdy tito aktéři získali 7 mandátů a mají tak podíl 

33,3%. Pokud nebudeme počítat okres Karviná, kde není ani jeden nepluralitní politický 

systém, a pokud pomineme i ten fakt, že aktéři těchto v systémů získali v okrese Most 

absolutně nejnižší počet mandátů, tedy pouhých 21, tak naopak zde parlamentní 

politické strany získali nejvyšší podíl jak ze všech sledovaných okresů, tak i v rámci 

srovnání s průměrem celého vzorku. Poslední sledovaný aktér, lokální politické strany, 

v nepluralitních politických systémech okresu Most nezískal ani jeden mandát.  

  Jestliže se podíváme na výsledky podílů skupin aktérů pluralitních systémů, tak 

stejně jako výše si zde nejvyšší zisky připisují SNK a NK, kteří dohromady získali 144 

mandátů, což znamená podíl 52,7%. Tento procentuální podíl je tak o více jak deset 

procentních bodů nižší než podíl SNK a NK v nepluralitních systémech. Druhou 

nejrozšířenější skupinou aktérů jsou zde parlamentní politické strany. Ačkoliv se svým 

podílem 38,1% liší od podílu parlamentních politických stran v nepluralitních 

systémech téměř o pět procent, a proto ani jejich zisky nemůžeme považovat za téměř 

shodné. V absolutním čísle jejich zisk pak činí 104 mandátů. U lokálních politických 

stran můžeme reflektovat zajímavé zjištění a to takové, že v pluralitních systémech pak 

na rozdíl od nepluralitních systémů tento typ aktérů zastoupený je. Přesto zde i tak 
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zastává velmi marginální pozici, kdy jeho zisk činí pouze 25 mandátů, což znamená 

podíl na celku 9,2%. Jednotlivé srovnání nám přehledně ukazuje graf 20. 

Graf 20: 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty 

4.2.3 Okres Praha-východ 

  Výsledky okresu Praha-východ jsou již více srovnatelné jak s výsledky 

průměru celého vzorku, tak i s jednotlivými okresy, vyjma okresu Karviná, který se 

velmi vymyká a v rámci celého okresu je velmi ojedinělým zástupcem. V okresu Praha-

východ nalezneme celkem 1040 mandátů, o které soutěžili jednotlivý aktéři. Na 

nepluralitní politické systémy připadá 30,5% mandátů, což v absolutním čísle znamená 

317 křesel, to znamená, že aktéři pluralitních systémů si tak posléze rozdělili 

zbývajících 723 křesel. Pokud se podíváme na jednotlivé podíly aktérů v nepluralitních 

politických systémech okresu Praha-východ, tak zjistíme, že absolutně nejvyšší zisky si 

zde připsali SNK a NK. Tento aktér zde získal téměř neuvěřitelných 93,1% všech 

mandátů v obcích s nesoutěživým stranickým systémem. To v absolutních číslech pak 

znamená, že SNK a NK získali 295 křesel z celkových 317. Jak již tento výsledek 

napovídá, tak ostatní dva aktéři zde zastávají marginální roli. Parlamentní politické 

strany zde získali pouze 15 křesel, což znamená podíl na celku nepluralitních systémech 

pouze 4,7%. Ještě hůř jsou na tom aktéři zastoupeni lokálními stranami, nicméně na 
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rozdíl od okresu Most, kde tento aktér nezískal v obcích s nepluralitním politickým 

systémem ani jedno křeslo, zde získali alespoň 7 mandátů, za což si připsali podíl 2,2%. 

Pokud znovu nebudeme počítat okres Karviná, tak v okrese Praha-východ nalezneme 

absolutně nejnižší podíl zastoupení parlamentních politických stran ve srovnání 

s ostatními okresy v jejich nepluralitních politických systémech.  

  Jestliže se podíváme na výsledky zastoupení aktérů v pluralitních systémech, 

tak zjistíme, že stejně jako v nepluralitních systémech, tak i zde znovu zastávají 

dominantní pozici sdružení nezávislých kandidátů a jednotliví nezávislí kandidáti, kdy 

získali 600 mandátů celkově, což znamená podíl na celku 82,3%. Jak vidíme, můžeme 

zde zaznamenat pokles oproti podílu v nepluralitních systémech. Situace se taktéž mění 

u zástupců parlamentních politických stran, kteří v celém okresu Praha-východ získali 

105 mandátů. To pak znamená podíl na celku 14,6%. Zde již můžeme reflektovat 

výraznou změnu v zastoupení. Zatímco v nepluralitních systémech mají dominantní roli 

aktéři zastoupeni SNK a NK, tak v pluralitních systémech je jejich pozice oslabena 

právě na úkor aktérů reprezentujících tábor parlamentních politických stran. Ti jsou pak 

pluralitních systémech zastoupeni téměř 3x více než v nepluralitních, kdy tento rozdíl 

získali na úkor SNK a NK. Poslední sledovaný aktér, lokální politické strany, si 

v pluralitních systémech připsal téměř srovnatelný zisk 2,5%, jako v nepluralitních 

systémech. Na závěr musím dodat, že parlamentní politické strany jsou v okrese Praha-

východ ve srovnání se zbytkem okresů zastoupeny v absolutně nejnižším počtu. 

Jednotlivé zisky a srovnání uvádí graf 21. 

Graf 21: 
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Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

4.2.4 Okres Tábor 

  Dalším v pořadí je okres Tábor. V tomto okrese jednotlivé skupiny aktérů 

soutěžili celkem o 985 mandátů, z nichž 37% připadlo aktérům nepluralitních 

politických systémů. Aktéři těchto systému si tak mezi sebou rozdělili, nemůžeme říci, 

že vysoutěžili, v absolutním čísle 365 křesel, o zbylých 620 mandátů tak soutěžili aktéři 

pluralitních systémů. V rámci rozdělení těchto křesel okres Tábor dodržuje model 

nastavený průměrem celého vzorku, či ten samý model, který nalezneme v okrese 

Praha-východ. To znamená, že dominantní podíl si připsali aktéři zastupující sdružení 

nezávislých kandidátů a jednotliví nezávislí kandidáti, kdy získali 90,2% mandátů. Tím 

se okres Tábor řadí na druhé místo v pořadí okresů, kde SNK a NK získali nejvyšší 

podíl na počtu křesel, kdy v přesném čísle získali 329 mandátů. Druhou nejrozšířenější 

skupinou aktérů jsou zde znovu parlamentní politické strany, které si připsaly podíl 

7,9%, což v absolutním čísle znamená zisk 29 křesel. Lokální politické strany v okrese 

Tábor získaly pouze 7 mandátů, a tak jsou svým podílem 1,9%, ostatně jako ve všech 

okresech co se týče jak nepluralitních systémů, tak i pluralitních systémů, nejméně 

zastoupenou skupinou aktérů. 

  Pokud se zaměříme na pluralitní systémy tohoto okresu, tak zjistíme, že podíly 

těchto aktérů jsou srovnatelné s podíly aktérů nepluralitních systémů pouze v kategorii 

lokálních politických stran. Ačkoliv si znovu nejvyšší zisky mandátů připsali SNK a 
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NK, tak podíl 83,4% je o téměř sedm procent nižší než v nepluralitních systémech. 

Parlamentní politické strany v pluralitních systémech tohoto okresu zaznamenaly nárůst 

oproti nepluralitním systémům, kdy si připsaly 14,5% mandátů. To znamená nárůst 

přibližně o sedm procentních bodů. Z toho nám vyplývá, že o co přišli SNK a NK, 

získaly parlamentní politické strany. To potvrzuje i výsledek lokálních stran, které 

získaly 2,1% mandátů, což je v podstatě téměř srovnatelné se ziskem tohoto aktéra 

v nepluralitních politických systémech okresu Tábor. Z jednotlivých výsledků je tak 

patrné, že v okrese Tábor jsou aktéři v pluralitních systémech více zastoupeni 

parlamentními politickými stranami než v nepluralitních systémech a aktérů SNK a NK 

je to přesně naopak. Tento výsledek tak může být zapříčiněn existencí větších 

municipálních celků v pluralitních systémech, v jejichž stranických systémech se 

mnohem častěji setkáme s aktérem reprezentujícím parlamentní politické strany než 

v malých municipalitách, které tvoří nepluralitní politické systémy. Jednotlivé výsledky, 

srovnání a přehled nám ukazuje Graf 22. 

Graf 22: 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

4.2.5 Okres Žďár nad Sázavou 

  Posledním sledovaným okresem je Žďár nad Sázavou, který je svým celkovým 

počtem 1588 mandátů v rámci tohoto měřítka největším okresem ze všech sledovaných. 
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Z celkového počtu mandátů pak připadá 28,2% křesel na nepluralitní politické systémy, 

což v absolutním čísle znamená 448 mandátů, zbylých 1140 křesel pak připadlo na 

aktéry pluralitních systémů. V rámci nepluralitních systémů zaznamenáme oproti 

výsledkům v ostatních okresech jeden rozdíl, a to nárůst podílu skupiny aktérů 

reprezentující tábor parlamentních politických stran. Tento aktér si zde připsal nejvyšší 

podíl ze všech sledovaných okresů, pokud tedy opomineme okres Most, jehož 

municipální struktura je značně tvořena municipalitami městského typu. Žďárský okres 

má nejfragmentovanější municipální strukturu a absolutně nejvyšší podíly na počtu 

velikostně nejmenších municipalit, proto je velmi zajímavé, že právě v nepluralitních 

politických systémech tohoto okresu si parlamentní politické strany připsaly tak vysoké 

zisky, a to přesně 20,8%, což v absolutním čísle znamená 93 křesel z 448 možných. 

Nicméně i zde je nejdominantnější skupinou aktérů reprezentanti sdružení nezávislých 

kandidátů a jednotliví nezávislí kandidáti. Ti si připsali podíl 79,2% a přesném čísle pak 

355 křesel z 448 možných mandátů. Tímto vysokým podílem se okres Žďár nad 

Sázavou již velmi podobá ostatním okresům z našeho vybraného vzorku. Žďárský okres 

společně s okresem Most jsou jedinými okresy, kde můžeme reflektovat nepluralitní 

politické systémy, ale nenalezneme v nich aktéra reprezentujícího lokální politické 

strany. Zde si tento aktér nepřispal ke svému zisku ani jeden mandát. Ještě tu tedy 

máme okres Karviná, kde si taktéž lokální politické strany v nepluralitních systémech 

nepřipsaly ani jeden mandát, nicméně v tomto okrese je to způsobeno tím, že v jeho 

municipální struktuře nenalezneme ani jednu obec s nesoutěživým stranickým 

systémem.  

  Když se podíváme na podíly jednotlivých skupin aktérů v pluralitních 

systémech tohoto okresu, tak zjistíme, že znovu je nejdominantnější skupinou aktér 

reprezentující SNK a NK, přesto například oproti okresům Tábor a Praha-východ je zde 

jeho podíl výrazně nižší. Z okresů jejichž municipální struktura je tvořena zejména 

velikostně malými obcemi mají pak podíl nejnižší, vyjma okresu Most a Karviná, u 

kterých ale reflektujeme velmi konsolidovanou municipální strukturu a existenci 

zejména větších sídel. SNK a NK tak zde získali 59,1% všech mandátů, to znamená, že 

si připsali zisk 674 křesel z možných 1140 mandátů. Zde můžeme zaznamenat i pokles 

vůči aktérům SNK a NK v nepluralitních systémech, kde tito aktéři získali vyšší podíl, a 

to o téměř dvacet procentních bodů. Druhou nejrozšířenější skupinou, jak jsme již v této 

analýze zvyklý, je tábor aktérů reprezentující parlamentní politické strany. Zde je taktéž 
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zajímavé, že z okresů, jež jsou definovány rozdrobenou municipální strukturou a 

zároveň v okrese, který má nejfragmentovanější municipální strukturu, nalezneme u 

tohoto aktéra nejvyšší podíly, a to 38,1%. To je oproti okresu Tábor i Praha-východ více 

jak dvojnásobný zisk. Podíl je taktéž téměř srovnatelný s okresem Most. Naopak ve 

srovnání s aktéry nepluralitních systémů tohoto okresu zde vidíme nárůst o téměř 

osmnáct procentních bodů. Na rozdíl od nepluralitních politických systémů si 

v celkovém průměru okresu připsal zisky i aktér reprezentující tábor lokálních 

politických stran, sice pouze 29 mandátů, což znamená podíl 2,5%, přesto je zde 

alespoň zastoupen. Výsledek těchto aktérů je pak srovnatelný s okresy Tábor a Praha-

východ, kde si tento typ aktérů připisoval velmi podobné hodnoty. V okresech Most a 

Karviná si lokální strany připsaly až téměř pětinásobný zisk. Na závěr musím 

zkonstatovat, že ve žďárském okrese jsou v pluralitních systémech jednotlivý aktéři 

mnohem více zastoupeni parlamentními strany než v nepluralitních systémech, zatímco 

u typu aktéra SNK a NK je to přesně naopak. Srovnání a přehled jednotlivých zisků 

ukazuje graf 23. 

Graf 23: 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty 

  Na závěr této kapitoly chci dodat poslední poznatek vyplývající z této analýzy 

aktérů. Ačkoliv zde pracuji zejména s podíly jednotlivých skupin aktérů ať 

v pluralitních, tak i v nepluralitních systémech, tak musím zmínit, že aktéři 
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nepluralitních systémů svými počty mandátů a jednotlivých podílů jsou oproti aktérům 

těch pluralitních systémů silně nadreprezentováni. Vycházím z toho, že nepluralitní 

systémy dle grafu 17 nalezneme z 96,3% v obcích do velikosti 2000 obyvatel, kde 

poměr mandátu na počet obyvatel je výrazně nižší, než v obcích nad 2000, které vyjma 

dvou municipalit v mém vzorku jsou všechny pluralitní.  

5. Závěr 

5.1 Nepluralitní systémy obcí České Republiky  

  Na základě získaných dat můžu jednoznačně uvést, že výzkumem 

představeným v třetí kapitole nesoucí název Případová studie vybraných okresů jsem za 

pomocí výzkumného postupu aplikace upraveného indexu plurality na vybraném vzorku 

pěti českých okresů jednoznačně dokázal existenci nepluralitních systémů v prostředí 

české komunální politiky. Jestliže se na výsledek podíváme jako na celek, tak zjistíme, 

že v rámci mého vzorku můžeme reflektovat 145 municipalit z celkových 437 obcí, 

které jednoznačně vykazují místní nesoutěživé stranické systémy, kdy o jedno 

zastupitelské křeslo soutěží méně než násobek 1,34 kandidátů. To znamená, že ve 

vybraném vzorku je plných 33,2% municipalit s nepluralitním politickým systémem. 

Tyto data tak jednoznačně kladně odpovídají na mou výzkumnou otázku. Můžu tedy 

potvrdit existenci nepluralitních politických systémů v českém komunálním systému. 

Jejich relevanci taktéž můžu potvrdit, zejména provedenou obsahovou analýzou 

odborných publikací, které o této problematice pojednávají a reflektují ji, ačkoliv 

nenalezneme odbornou práci, která by se této problematice věnovala zcela a výlučně. 

Relevanci nepluralitních politických systémů můžu pro změnu podpořit i daty 

z Braniborska poskytnutými Prof. Dr. Jochenem Franzkem. Ten taktéž aplikoval 

upravený index plurality na jednotlivé obce, kdy jeho vzorek sice obsahoval všechny 

municipality Braniborska, nicméně svým počtem 414 obcí se velmi přibližuje mému 

vzorku. V Braniborské municipální struktuře tak můžeme reflektovat 17% obcí 

vykazujících místní nesoutěživé stranické systémy. Toto zjištění jednoznačně dokazuje, 

že problematika nepluralitních politických systémů není pouze regionální záležitostí či 

specifickým jevem pouze pro české komunální prostředí. Právě naopak, existence 

nepluralitních systémů v jednom ze západních komunálních prostředí podporuje validitu 

mého tvrzení a taktéž přidává na relevanci celé problematiky, která tím získává jakýsi 
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univerzální charakter, jelikož je za určitých podmínek přenositelná z jednoho komunální 

systému do druhého.   

  Nicméně zde bych rád ještě dodal a tím trochu překročil svůj výzkumný závěr, 

že již před začátkem výzkumu se dalo předpokládat i na základě obsahové analýzy 

odborné literatury vyšlo najevo, že jedním z nejzásadnějších faktorů ovlivňujících vznik 

a existenci nepluralitních politických systémů je faktor velikosti obce. Toto tvrzení lze 

podložit například hypotézou Pawla Swianiewicze, který se domnívá, že participace 

obyvatel je v přímém pozitivním vztahu s velikostí místního politického systému 

(Swianiewicz 2002a:14), nebo taktéž domněnkou Michala Illnera, který tvrdí, že 

roztříštěná struktura obcí je velmi problematická z několika hledisek, kdy mezi nimi 

uvádí i hledisko plurality kandidátů v místních volbách (Illner 2006b: 15), nebo taktéž 

tvrzením autorů Page a Goldsmith, kteří ve svém výzkumu došli k závěru, že větší 

municipality přitahují daleko větší počet kandidátů, než volby v těch menších obcích 

(Gaardsted Farndsen 2002: 862). Na základě těchto zjištění a na základě původního 

předpokladu jsem tedy faktor velikosti obce v podobě počtu obyvatel posléze zahrnul i 

do své více případové studie vybraného vzorku, kdy jsem jednotlivé obce rozdělil do 

čtyř základních velikostních kategorií dle počtu obyvatel. Z tohoto rozdělení pak vyšlo 

najevo, že za prvé vzorek sám o sobě je z 87,7% složen z obcí ve velikosti do 2000 

obyvatel, to samo vypovídá o velmi fragmentované municipální struktuře, ale zejména 

za druhé z toho vyšlo najevo, že těch 145 nepluralitních politických systémů se z 98,6% 

skládá z municipalit do velikosti 2000 obyvatel. Přičemž největší podíl, téměř 

poloviční, přesně 48,3%, tvoří ty nejmenší obce do 200 obyvatel, tedy kategorie A). 

Z analýzy dat následně vyplývá, že s rostoucí velikostí politického systému dle počtu 

obyvatel, klesá podíl nepluralitních municipalit. To dokazují jednotlivé výsledky, kdy 

nepluralitní systémy v kategorii A) mají výše zmíněný téměř poloviční podíl, zatímco v 

kategorii B) mají téměř třetinový podíl, přesně 30,3% a v kategorii C) získaly už pouze 

pětinový podíl přesně. Ve velikostně větších municipalitách nad dva tisíce obyvatel se 

vyskytují jen dvě obce s místním nesoutěživým stranickým systémem, kdy tyto dvě 

municipality získaly podíl na nepluralitních systémech pouze 1,4%. Z uvedených dat je 

tak evidentní, že nepluralitní systémy a velikost obce jsou spolu v přímém pozitivním 

vztahu. To výrazně potvrzuje validitu tohoto předpokladu. Vztah lze potvrdit i výsledky 

v jednotlivých velikostních kategorií obcí, kdy v kategorii A) velikostně nejmenších 

obcí do 200 obyvatel získaly nepluralitní politické systémy absolutně nejvyšší podíl a to 
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52,2%. Dále pak můžeme vidět, že i zde s rostoucí velikostí obce dle počtu obyvatel 

klesají podíly nepluralitních systémů v jednotlivých kategoriích. V kategorii B), která je 

tvořena obcemi od 201-500 obyvatel, získaly nepluralitní systémy podíl 34,4%. 

Klesající tendenci zaznamenáme i v kategorii C), jež je tvořena obcemi ve velikosti od 

501-2000 obyvatel, kde nepluralitní systémy získaly podíl již jen 24%. Celou situaci 

dokresluje kategorie D), tedy obce ve velikosti nad 2000 obyvatel, kde si nepluralitní 

systémy připsaly zisk jen 3,7%. Výše uvedené informace tak jednoznačně potvrzují 

předpoklad, že velikost obce je jedním z nejzásadnějších faktorů ovlivňující vznik a 

existenci nepluralitních politických systémů.  

  Výše uvedený předpoklad můžeme taktéž otestovat i na úrovni jednotlivých 

okresů s přihlédnutím k jejich nejvýznamnějším charakteristikám. Jestliže se jako na 

první podíváme na okres Karviná, tak zjistíme, že ho bezezbytku potvrzuje. Okres 

Karviná má nejkonsolidovanější municipální strukturu, přičemž v ní nemůžeme 

reflektovat ani jednu municipalitu menší než 500 obyvatel. 82,4% obcí v jeho struktuře 

je tvořeno municipalitami nad 2000 obyvatel. Na základě indexu plurality pak vyšlo, že 

v tomto okrese nenalezneme ani jeden nepluralitní politický systém. To znamená, že 

v municipální struktuře, kde nejsou malé a menší obce, taktéž nenalezneme nepluralitní 

politické systémy. Velmi podobného výsledku se dočkáme i v okrese Most, který má 

taktéž velmi konsolidovanou municipální strukturu, nicméně zde již nalezneme obce 

všech kategorií, ačkoliv ve velmi nízkém podílu 11,5%, nalezneme i nepluralitní 

politické systémy. Tím už se dostáváme na druhou stranu spektra, tedy k okresům 

s nejfragmentovanější municipální strukturou. Okres Tábor vykazuje absolutně nejvyšší 

podíl těch nejmenších obcí do 200 obyvatel, kdy tyto obce tvoří 47,3% jeho struktury. 

Dále je jeho municipální struktura z 91,8% tvořena obcemi do velikosti 2000 obyvatel. 

Po aplikaci indexu plurality pak následně zjistíme, že nesoutěživé stranické systémy zde 

vykazuje téměř neuvěřitelných 41,8% všech municipalit. To jasným způsobem koliduje 

z výše uvedeným předpokladem, kdy v systému, ve kterém zaznamenáme vysoké 

podíly těch nejmenších obcí, taktéž zaznamenáme velmi vysoké podíly nepluralitních 

politických systémů. To potvrzuje i okres Žďár nad Sázavou, jehož municipální 

struktura je z 97,1 tvořena obcemi do dvou 2000 obyvatel, nicméně podíl těch 

nejmenších obcí do 200 obyvatel je zde menší než v okrese Tábor, tudíž je zde i menší 

podíl nepluralitních systémů, který zde dosahuje výše 31,6%. Nicméně i v této 

municipální struktuře si nepluralitní systémy v kategorii A) obcí do 200 obyvatel 
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připsaly velmi vysoké zisky a to 42,5%. Jak zde, tak ve všech okresech vyjma okresu 

Praha-východ, ke kterému se dostanu hned níže, můžeme vždy zaznamenat, že 

s rostoucí velikostí obcí dle počtu obyvatel klesají podíly nepluralitních politických 

systémů, kdy to ve všech čtyřech zmíněných okresech potvrzuje i velikostní kategorie 

obcí D), ve které nezaznamenáme ani jeden nepluralitní politický systém.  

  Nicméně s výše uvedeným předpokladem nám příliš nekolidují výsledky 

získané v okrese Praha-východ. Ačkoliv znovu v této municipální struktuře můžeme 

reflektovat dominantní podíl 81,8% obcí ve velikosti do dvou tisíc obyvatel a ačkoliv 

zde znovu zaznamenáme model, kdy se zvětšující se velikostí obce dochází ke klesání 

podílů nepluralitních politických systémů, tak zde zaznamenáme jeden výrazný rozdíl 

oproti předchozím okresům a to, že obce kategorie C) a D) stále vykazují vyšší podíly 

nepluralitních politických systémů než v předchozích okresech. To může být způsobeno 

například odlišnou municipální strukturou tohoto okresu, kdy v přechozích okresech 

nejvíce zastoupená kategorie obcí A) je zde nejméně zastoupená, a to podílem 4,6% a 

naopak nejméně zastoupená kategorie D) v předchozích okresech, zde má relativně 

vysoký podíl 18,2% a taktéž oproti předchozím okresům zde můžeme reflektovat podíl 

nepluralitních systémů a to deseti procentní. Druhým faktorem, který v okrese Praha-

východ může způsobovat tuto odlišnost, může být hypotéza, kterou definovali autoři 

Jüptner, Hudák a Svoboda, kteří tvrdí, že jedním z důvodů, proč se zde tento jev 

vyskytuje, je spjatost s Prahou, můžeme říci spádovost. Praha poskytuje obyvatelům 

menších municipalit zaměstnání a různé volnočasové aktivity a obyvatelé se v podstatě 

do daných municipalit jezdí pouze „vyspat“ a absolutně se nezajímají o veřejné dění či 

společenský život v obci. Tomuto jevu napomáhá i historie daných obcí a alokace 

hospodářských celků. Svou roli zde hraje i přeměna některých z nich v devadesátých 

letech (Jüptner – Hudák – Svoboda 2003: 37-38). 

  Již v projektu práce jsme předpokládali, že velikost obce je zásadním faktorem 

ovlivňující nepluralitní politické systémy a provedený výzkum to jednoznačně potvrdil. 

Nicméně faktor velikosti obce není jedinou příčinou. Na základě obsahové analýzy 

odborných publikací a jiných zdrojů tak vyšlo najevo, že dalšími příčinami ovlivňující 

vznik a existenci nepluralitních systémů jsou forma a způsoby politické participace, 

existence či absence štěpících linií a síla obecních rozpočtů. K nim lze interpretovat 

příčiny autorů Čmejrka a Čopíka, jež mezi zásadní řadí absence lokálně zakotvené 

střední třídy, přežívání politické kultury z dob před rokem 1989, pasivita občanů, 
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fragmentace municipální struktury a nedostatečná znalost s fungováním místní správy 

v decentralizovaném systému (Čmejrek – Čopík 2009: 285). S nepluralitou politických 

systémů pracuje i autor Bubeníček, kdy je v podstatě prostoupená celou jeho typologií 

lokálních politických systémů. Tudíž musím konstatovat, že na základě uvedených dat a 

na základě obsahová analýzy odborné literatury a odborných prací bych tedy došel 

k závěru, který koliduje s tvrzením Goldsmitha a Rose, a to že neexistuje podmíněný 

nebo univerzální vliv velikosti obce na její politický systém. Daný vliv je vždy 

výsledkem kombinace mnoha dalších faktorů (Goldsmith – Rose 2002: 791). 

5.2 Aktéři nepluralitních systémů 

  Odpověď na výzkumnou otázku: Jakou formu na sebe berou aktéři těchto 

systémů? Odlišují se od aktérů pluralitních systémů lokální politiky a mají tito aktéři 

specifickou povahu? je mnohem složitější než v předchozí části věnující se prokázání 

existence nepluralitních politických systémů. Nicméně se na ní znovu pokusím 

odpověď daty získané analýzou aktérů představené ve čtvrté kapitole. Pokud bych si 

tedy svou tezi rozdělil do dvou základních částí, tak první část týkající se formy, kterou 

na sebe aktéři těchto systémů berou, je na zodpovězení ta jednodušší část. Pokud se 

podíváme na jednotlivá data, ta zjistíme, že aktéři nepluralitních systémů „soutěžili“ o 

1151 mandátů celkem. Velmi dominantní pozici zde zastávají jednotliví nezávislí 

kandidáti a jejich sdružení nezávislých kandidátů, kdy získali z těchto celkových 1151 

mandátů 993 křesel. To znamená, že získali podíl 86,3% a staví je to tak do velmi 

dominantní pozice. Druhým nejsilnějším aktérem jsou kandidáti parlamentních 

politických stran, kteří ve vybraném vzorku získali 144 mandátů, za což si připsali zisk 

již jen 12,5%. To je oproti SNK a NK velmi mizivý podíl. Absolutně nejhůře dopadli 

kandidáti reprezentující tábor lokálních politických stran, kteří z celkových 1151 

mandátů získali pouze 14 křesel. To znamená podíl 1,2%, který tuto skupinu aktérů řadí 

do velmi marginální pozice, kdy tyto aktéry můžeme v nepluralitních politických 

systémech označit za zcela bezvýznamné. Aktéři nepluralitních systémů tak na sebe 

berou tři základní formy: nezávislí kandidáti, kandidáti nominovanými parlamentními 

politickými stranami a kandidáti nominovanými lokálními politickými stranami.  

  Mnohem zajímavější je pak odpověď na druhou část mé výzkumné teze a to, 

jestli se kandidáti v nepluralitních systémech nějakým způsobem odlišují od kandidátů 
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pluralitních politických systémů. Na tuto část otázky bych znovu odpověděl získanými 

daty z kapitoly 4, které jsou přehledně shrnuté v grafu 18. 

Graf 18: 

 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

V tomto grafu tedy můžeme vidět, že jediná možná podobnost mezi aktéry pluralitních 

a nepluralitních systémů je dominantní pozice SNK a NK v obou typech systémů. 

Nicméně tím veškerá podobnost končí. Zatímco v nepluralitních systémech SNK a NK 

získali 86,3% a tudíž tak brali téměř většinu mandátů, tak v pluralitních systémech tento 

typ kandidátů získal o něco více než polovinu mandátů, přesně získali podíl 63,6%, tedy 

o více jak 20% podíl méně. Mnohem výraznější rozdíl je pak u kandidátů parlamentních 

politických stran. Zatímco v pluralitních politických systémech tito kandidáti získali 

podíl 32,6%, tak v nepluralitních systémech jsou téměř 3x měně reprezentování, jelikož 

zde získali pouze 12,5%. Tuto situaci potvrzuje například Bubeníčkova hypotéze, který 

přímo tvrdí, že: „v obcích s nejmenší velikostí se velmi často můžeme setkat s politickým 

prostředím oproštěným od návaznosti na politické prostředí z vyšších pater politiky“ 

(Bubeníček 2005: 76) nebo taktéž Jüptnerovo tvrzení, který se domnívá, že velmi často 

má také politický systém v malých obcích spíše údržbářskou podobu místní politiky, 

která není navázaná na stranický charakter politiky národní (Jüptner 2001: 156), malé 

obce jsou pak nejčastějším představitelem nepluralitních politických systémů. S těmito 
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tvrzeními koliduje i ten fakt, že v nepluralitních systémech se téměř nevyskytují 

zástupci lokálních politických stran, kteří zde oproti pluralitním systémům získali 3x 

menší podíl. Pokud se tedy podíváme na data jako na celek, zjistíme, že odpověď na 

mou výzkumnou otázku je znovu kladná, aktéři nepluralitních politických systémů se 

od aktérů těch pluralitních jednoznačně odlišují. Zejména se odlišují mnohonásobně 

vyšším podílem aktérů SNK a NK, dále mnohonásobně nižším podílem zástupců 

parlamentních stran a téměř nulovým ziskem mandátů aktérů reprezentujících tábor 

lokálních politických stran. Na závěr bych ještě rád zdůraznil, že aktéři nepluralitních 

politických systémů se 98,6% vyskytují v obcích ve velikosti do 2000 obyvatel. To 

znamená, že zisk 1151 mandátů nepluralitních aktérů můžeme považovat za silně 

nadreprezentovaný, protože zisk 4250 mandátů aktérů v pluralitních systémech 

reprezentuje diametrálně vyšší počty obyvatel než aktéři nepluralitních systémech.  
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Summary  

  Presented research demonstrated the existence and relevance of nonpluralistic 

political systems in the Czech local politic. The research was done on a selected sample 

of five czech districts, that were choosen accordingly to municipal structure, demographic 

characteristic and socio-economic characteristic. My research demonstrated that 33,2% of 

czech municipalities have local nonpluralistic party system. The research proved narrow 

relationship between nonpluralistic system and size of local political system. However 

size of local political system is not conditional and universal inffluence. This factor never 

acts alone. In my research I also demonstrated that participants of nonepluralistic and 

pluralistic systems are different. This difference is shown by big portion of independent 

candidates, and by almost nonexistent number of candidates for national and local 

political parties. On the other side, in pluralistic systems the number of national and local 

political parties are much bigger. 
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Graf 23: Srovnání aktérů okresu Žďár nad Sázavou dle získaných podílů v % 
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Seznam obrázků 

Obrázek 1: Schéma Bubeníčkovi typologie lokálních modelů demokracie 
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Přílohy 

Příloha 1: Seznam obcí okresu Žďár nad Sázavou a přehled získaných dat 

Obec 

Počet 

obyvatel 

Počet 

mandátů 

Počet 

listin 

Počet 

kandidátů 

Index 

plurality 

Baliny 121 7 1 7 1 

Blažkov 292 9 2 18 2 

Blízkov 337 9 3 24 2,666667 

Bobrová 879 15 4 45 3 

Bobrůvka 246 7 17 17 2,428571 

Bohdalec 293 9 1 9 1 

Bohdalov 1 168 11 5 55 5 

Bohuňov 266 7 3 17 2,428571 

Borovnice 187 7 10 10 1,428571 

Bory 784 15 3 45 3 

Březejc 141 5 1 6 1,2 

Březí 168 7 13 13 1,857143 

Březí nad 

Oslavou 267 7 10 10 1,428571 

Břežské 180 7 13 13 1,857143 

Budeč 192 7 10 10 1,428571 

Bukov 186 9 3 22 2,444444 

Bystřice 

nad 

Pernštejnem 8 302 23 8 184 8 

Býšovec 162 7 2 12 1,714286 

Cikháj 111 7 2 10 1,428571 

Černá 304 7 1 9 1,285714 

Dalečín 649 13 2 20 1,538462 

Daňkovice 146 9 1 9 1 

Dlouhé 268 9 3 27 3 

Dobrá 

Voda 367 9 4 36 4 

Dolní 

Heřmanice 506 9 4 33 3,666667 

Dolní 

Libochová 151 7 1 9 1,285714 

Dolní 

Rožínka 605 15 4 33 2,2 

Fryšava 

pod 

Žákovou 

Horou 347 7 1 9 1,285714 

Hamry 

nad 

Sázavou 1 542 15 4 60 4 

Herálec 1 299 15 3 45 3 

Heřmanov 205 9 15 15 1,666667 

Hodíškov 144 5 3 17 3,4 

Horní 

Libochová 195 7 2 13 1,857143 
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Horní 

Radslavice 87 5 6 6 1,2 

Horní 

Rožínka 79 5 2 11 2,2 

Chlumek 172 7 1 9 1,285714 

Chlumětín 203 7 2 12 1,714286 

Chlum-

Korouhvice 43 5 9 9 1,8 

Jabloňov 364 7 17 17 2,428571 

Jámy 575 11 3 33 3 

Javorek 105 9 11 11 1,222222 

Jimramov 1 189 15 2 30 2 

Jívoví 288 7 2 15 2,142857 

Kadolec 164 7 10 10 1,428571 

Kadov 127 7 2 15 2,142857 

Karlov 107 5 2 7 1,4 

Kněževes 151 7 10 10 1,428571 

Koroužné 260 7 10 10 1,428571 

Kotlasy 111 7 9 9 1,285714 

Kozlov 191 7 10 10 1,428571 

Krásné 111 7 7 7 1 

Krásněves 278 7 1 7 1 

Křídla 342 9 11 19 2,111111 

Křižánky 377 9 2 13 1,444444 

Křižanov 1 872 13 7 79 6,076923 

Křoví 582 15 1 15 1 

Kuklík 190 9 12 12 1,333333 

Kundratice 189 7 12 12 1,714286 

Kyjov 46 5 1 6 1,2 

Lavičky 518 7 14 14 2 

Lhotka 218 7 3 20 2,857143 

Lísek 369 7 1 9 1,285714 

Líšná 56 7 1 7 1 

Malá 

Losenice 274 9 2 18 2 

Martinice 457 7 2 14 2 

Matějov 219 7 1 9 1,285714 

Měřín 1 967 15 6 90 6 

Meziříčko 184 9 8 9 1 

Milasín 45 5 2 8 1,6 

Milešín 84 5 10 10 2 

Mirošov 134 9 1 9 1 

Moravec 623 9 1 9 1 

Moravecké 

Pavlovice 51 5 3 8 1,6 

Netín 343 9 3 22 2,444444 

Nížkov 971 15 3 45 3 

Nová Ves 157 7 11 11 1,571429 
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Nová Ves 

u Nového 

Města na 

Moravě 636 9 2 17 1,888889 

Nové 

Dvory 335 9 3 26 2,888889 

Nové 

Město na 

Moravě 10 120 23 9 167 7,26087 

Nové 

Sady 211 7 13 13 1,857143 

Nové 

Veselí 1 307 15 4 60 4 

Nový 

Jimramov 60 7 9 9 1,285714 

Nyklovice 166 7 11 11 1,571429 

Obyčtov 408 7 2 13 1,857143 

Ořechov 316 9 16 16 1,777778 

Oslavice 696 9 3 27 3 

Oslavička 110 7 8 8 1,142857 

Osová 

Bítýška 869 13 2 26 2 

Osové 76 7 3 18 2,571429 

Ostrov 

nad 

Oslavou 960 11 5 46 4,181818 

Otín 327 9 3 14 1,555556 

Pavlínov 253 9 2 18 2 

Pavlov 324 7 2 18 2,571429 

Petráveč 222 9 1 9 1 

Pikárec 327 9 4 36 4 

Písečné 199 5 1 6 1,2 

Počítky 225 7 3 24 3,428571 

Poděsín 253 7 3 17 2,428571 

Podolí 101 7 1 9 1,285714 

Pokojov 153 7 1 9 1,285714 

Polnička 816 15 1 15 1 

Prosetín 383 15 3 42 2,8 

Račice 47 5 3 7 1,4 

Račín 128 13 1 13 1 

Radenice 154 7 13 13 1,857143 

Radešín 127 7 1 7 1 

Radešínská 

Svratka 610 11 1 11 1 

Radkov 177 7 7 7 1 

Radňoves 104 9 9 9 1 

Radňovice 330 7 3 21 3 

Radostín 144 5 1 6 1,2 

Radostín 
nad 

Oslavou 952 15 3 37 2,466667 

Rodkov 98 7 2 15 2,142857 
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Rosička 50 5 2 11 2,2 

Rousměrov 122 7 7 7 1 

Rovečné 632 11 2 12 1,090909 

Rozseč 98 7 1 9 1,285714 

Rozsochy 719 15 2 19 1,266667 

Rožná 790 15 4 38 2,533333 

Ruda 369 7 14 14 2 

Rudolec 199 7 1 7 1 

Řečice 467 9 2 12 1,333333 

Sázava 647 15 3 45 3 

Sazomín 233 7 1 9 1,285714 

Sejřek 165 5 3 15 3 

Sirákov 257 7 1 9 1,285714 

Sklené 108 7 1 9 1,285714 

Sklené 
nad 

Oslavou 233 7 2 9 1,285714 

Skorotice 138 5 1 6 1,2 

Skřinářov 150 7 11 11 1,571429 

Sněžné 703 15 5 75 5 

Spělkov 41 5 5 11 2,2 

Strachujov 139 7 4 10 1,428571 

Stránecká 
Zhoř 593 11 3 24 2,181818 

Strážek 835 15 3 45 3 

Střítež 95 5 7 7 1,4 

Sulkovec 180 7 1 9 1,285714 

Světnov 462 9 3 13 1,444444 

Sviny 103 5 2 8 1,6 

Svratka 1 430 15 5 72 4,8 

Škrdlovice 651 15 1 15 1 

Štěpánov 
nad 

Svratkou 704 15 6 90 6 

Tasov 658 9 2 10 1,111111 

Tři Studně 102 5 7 7 1,4 

Ubušínek 98 7 1 8 1,142857 

Uhřínov 311 7 2 14 2 

Ujčov 470 9 3 27 3 

Újezd 256 7 2 15 2,142857 

Unčín 188 9 2 14 1,555556 

Vatín 330 7 2 18 2,571429 

Věcov 706 15 2 30 2 

Věchnov 328 5 2 11 2,2 

Velká 
Bíteš 5 124 21 7 147 7 

Velká 
Losenice 1 247 15 3 45 3 
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Velké 
Janovice 124 7 1 9 1,285714 

Velké 
Meziříčí 11 645 23 10 224 9,73913 

Velké 
Tresné 113 7 1 9 1,285714 

Vepřová 412 9 3 20 2,222222 

Věstín 164 9 1 9 1 

Vězná 230 9 4 28 3,111111 

Vídeň 434 9 2 11 1,222222 

Vidonín 165 7 3 14 2 

Vír 702 15 3 39 2,6 

Vlachovice 122 5 13 13 2,6 

Vlkov 263 9 2 17 1,888889 

Vojnův 
Městec 768 15 4 60 4 

Vysoké 181 7 10 10 1,428571 

Záblatí 199 7 2 12 1,714286 

Zadní 
Zhořec 148 9 14 14 1,555556 

Znětínek 203 7 12 12 1,714286 

Zubří 470 9 12 12 1,333333 

Zvole 658 11 2 22 2 

Ždánice 207 9 2 13 1,444444 

Žďár nad 
Sázavou 21 335 27 11 245 9,074074 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 

Příloha 2: Seznam obcí okresu Karviná a přehled získaných dat 

obec 

Počet 

obyvatel 

Počet 

mandátů 

Poč

et 

listin 

Počet 

kandidátů 

Index 

plurality 

Albrechtice 3 948 15 8 120 

8,00E+

00 

Bohumín 21 249 23 6 138 6 

Český těšín 3 380 27 10 266 

9,8518

52 

Dětmarovice 4 184 15 6 90 6 

Dolní 

Lutyně 5 190 15 6 90 6 

Doubrava 1 220 15 6 82 

5,4666

67 

Havířov 74 101 43 13 506 

11,767

44 

Horní 

Bludovice 2 313 15 5 73 

4,8666

67 

Horní 

Suchá 4 537 15 5 66 4,4 

Chotěbuz 1 302 15 4 60 4 

Karviná 55 163 41 11 418 

10,195

12 

Orlová 29 524 31 13 403 13 
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Petrovice u 

Karviné 5 333 21 6 117 

5,5714

29 

Petřvald 7 126 15 5 75 5 

Rychvald 7 280 15 8 120 8 

Stonava 1 889 7 7 53 

7,5714

29 

Těrlicko 4 372 15 7 105 7 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty 

Příloha 3: Seznam obcí okresu Most a přehled získaných dat 

Obec 

Počet 

obyvatel 

Počet 

mandátů 

Počet 

listin 

Počet 

kandidátů 

Index 

plurality 

Bečov 1 475 15 4 60 4 

Bělušice  216 7 2 14 2 

Braňany 1 303 15 3 45 3 

Brandov 240 7 3 21 3 

Český 

Jiřetín 80 7 1 8 1,142857 

Havraň 703 9 2 17 1,888889 

Hora Svaté 

Kateřiny 453 9 5 44 4,888889 

Horní 

Jiřetín 2 284 11 7 77 7 

Kliny 119 7 3 10 1,428571 

Korozluky 205 7 3 25 3,571429 

Lišnice 210 7 1 8 1,142857 

Litvínov 24 485 23 12 276 12 

Lom 3 700 21 8 150 7,142857 

Louka u 

Litvínova 711 9 4 35 3,888889 

Lužice 618 7 2 17 2,428571 

Malé Březno 227 7 3 25 3,571429 

Mariánské 

Radčice 481 7 5 38 5,428571 

Meziboří 4 705 15 5 75 5 

Most 67 002 45 14 547 12,15556 

Nová Ves v 

Horách 466 9 5 45 5 

Obrnice 2 183 15 4 59 3,933333 

Patokryje 446 7 2 12 1,714286 

Polerad

y 240 7 3 21 3 

Skršín 235 7 1 9 1,285714 

Volevčice 103 5 8 8 1,6 

Želenice 481 9 3 27 3 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty 

Příloha 4: Seznam obcí okresu Praha-východ a přehled získaných dat 
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Obec 

Počet 

obyvatel 

Počet 

mandátů 

Poč

et 

listin 

Počet 

kandidát

ů 

Index 

plurality 

Babice 1 034 11 2 22 2 

Bašť 2 126 9 2 18 2 

Borek 291 7 1 9 1,285714 

Bořanovice 809 9 3 27 3 

Brandýs 

nad Labem 

- Stará 

Boleslav 

18 249 

21 14 259 12,33333 

Brázdim 548 9 3 27 3 

Březí 505 7 1 7 1 

Čelákovice 12 029 21 14 174 8,285714 

Černé 

Voděrady 354 7 2 14 2 

Čestlice 630 9 2 18 2 

Dobročovice 358 7 2 16 2,285714 

Dobřejovice 1 110 9 3 27 3 

Doubek 409 7 12 12 1,714286 

Dřevčice 767 9 1 9 1 

Dřísy 947 9 2 18 2 

Herink 550 9 2 18 2 

Hlavenec 386 5 1 6 1,2 

Horoušany 1 254 9 2 18 2 

Hovorčovice 2 292 9 1 9 1 

Hrusice 801 8 1 8 1 

Husinec 1 416 9 3 27 3 

Jenštejn 1 147 9 5 37 4,111111 

Jevany 725 9 4 36 4 

Jirny 2 681 13 3 37 2,846154 

Kaliště 269 7 2 18 2,571429 

Kamenice 4 396 15 3 45 3 

Káraný 752 7 1 7 1 

Klecany 3 272 15 4 60 4 

Klíčany 420 7 8 8 1,142857 

Klokočná 254 7 3 11 1,571429 

Konětopy 303 7 1 9 1,285714 

Konojedy 243 7 3 20 2,857143 

Kostelec nad 

Černými lesy 3 627 15 7 104 6,933333 

Kostelec 

u Křížků 662 7 3 15 2,142857 

Kostelní 

Hlavno 472 7 1 8 1,142857 

Kozojedy 843 9 1 8 0,888889 

Křenek 254 7 9 9 1,285714 
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Křenice 700 7 1 9 1,285714 

Křížkový 

Újezdec 215 7 1 7 1 

Kunice 1 397 11 2 14 1,272727 

Květnice 1 465 7 2 14 2 

Lázně 

Toušeň 1 363 15 6 82 5,466667 

Lhota 469 7 4 29 4,142857 

Líbeznice 2 602 15 2 30 2 

Louňovice 1 052 9 2 18 2 

Máslovice 344 7 2 14 2 

Měšice 1 864 11 4 44 4 

Mirošovice 1 249 9 1 9 1 

Mnichovice 3 524 11 4 44 4 

Modletice 581 7 2 8 1,142857 

Mochov 1 325 11 3 33 3 

Mratín 1 321 7 1 7 1 

Mukařov 2 348 15 3 45 3 

Nehvizdy 2 602 15 2 29 1,933333 

Nová 

Ves 1 108 7 1 8 1,142857 

Nový 

Vestec 417 7 1 7 1 

Nučice 375 7 2 18 2,571429 

Nupaky 1 572 9 1 9 1 

Odolena 

Voda 5 815 15 7 101 6,733333 

Oleška 956 15 4 60 4 

Ondřejov 1 592 15 3 45 3 

Oplany 99 7 1 9 1,285714 

Panenské 

Břežany 590 9 3 27 3 

Pětihosty 236 7 1 9 1,285714 

Petříkov 540 7 9 9 1,285714 

Podolanka 532 7 3 21 3 

Polerady 211 7 1 9 1,285714 

Popovičky 342 9 2 12 1,333333 

Prusice 79 7 1 9 1,285714 

Předboj 911 7 2 17 2,428571 

Přezletice 1 406 7 3 26 3,714286 

Radějovice 392 9 2 18 2 

Radonice 931 15 1 15 1 

Říčany 15 027 21 9 175 8,333333 

Sedlec 334 7 1 7 1 

Senohraby 1 191 9 4 36 4 

Sibiřina 827 9 5 44 4,888889 

Sluhy 678 7 2 15 2,142857 



130 
 

Sluštice 429 7 1 7 1 

Strančice 2 251 15 4 60 4 

Struhařov 744 9 2 15 1,666667 

Stříbrná 

Skalice 1 313 13 2 26 2 

Sudovo 

Hlavno 479 5 1 6 1,2 

Sulice 1 714 13 2 26 2 

Svémyslice 435 5 1 6 1,2 

Světice 1 144 9 3 27 3 

Svojetice  971 9 3 22 2,444444 

Šestajovice 3 491 13 2 20 1,538462 

Škvorec 1 623 9 4 36 4 

Štíhlice 169 7 11 11 1,571429 

Tehov 879 9 2 18 2 

Tehovec 551 7 1 9 1,285714 

Úvaly 6 502 15 5 75 5 

Veleň 1 258 9 1 9 1 

Veliká 

Ves 295 7 2 10 1,428571 

Velké 

Popovice 2 778 15 6 90 6 

Větrušice 618 7 1 9 1,285714 

Vlkančice 180 9 1 9 1 

Vodochody 537 9 3 26 2,888889 

Všestary 806 9 2 18 2 

Vyšehořovice 604 9 2 18 2 

Výžerky 164 7 2 9 1,285714 

Vyžlovka 643 9 3 27 3 

Zápy 832 7 3 25 3,571429 

Záryby 923 7 3 27 3,857143 

Zdiby 3 327 11 6 66 6 

Zeleneč 3 141 11 1 11 1 

Zlatá 297 7 1 9 1,285714 

Zlonín 461 7 1 9 1,285714 

Zvánovice 521 11 1 11 1 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty 

Příloha 5: Seznam obcí okresu Tábor a přehled získaných dat 

Obec 

Počet 

obyvatel 

Počet 

mandátů 

Poč

et 

listin 

Počet 

kandidát

ů 

Index 

plurality 

Balkova 

Lhota 129 5 6 6 1,2 

Bečice 74 5 10 10 2 

Bechyně 5 154 15 7 105 7 
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Běleč 186 7 3 18 2,571429 

Borkovice 222 9 1 9 1 

Borotín 675 15 26 26 1,733333 

Bradáčov 52 5 2 7 1,4 

Březnice  211 7 9 9 1,285714 

Budislav 387 9 6 50 5,555556 

Černýšovice 76 7 10 10 1,428571 

Dírná 408 9 2 18 2 

Dlouhá 

Lhota 164 7 2 16 2,285714 

Dobronice u 

Bechyně 115 9 9 9 1 

Dolní 

Hořice 805 15 2 30 2 

Dolní 

Hrachovice 129 7 1 9 1,285714 

Drahov  171 7 10 10 1,428571 

Dráchov 244 7 1 9 1,285714 

Dražice  810 9 3 27 3 

Dražičky 145 7 9 9 1,285714 

Drhovice 210 7 1 8 1,142857 

Haškovcova 

Lhota 77 7 11 11 1,571429 

Hlasivo 160 7 10 10 1,428571 

Hlavatce 369 9 3 27 3 

Hodětín 91 7 10 10 1,428571 

Hodonice 134 7 9 9 1,285714 

Chotěmice 111 7 8 8 1,142857 

Chotoviny 1 742 15 5 74 4,933333 

Choustník 510 9 16 16 1,777778 

Chrbonín 153 7 11 11 1,571429 

Chýnov 2 448 15 4 60 4 

Jedlany 82 5 1 5 1 

Jistebnice 2 012 15 5 75 5 

Katov 73 7 9 9 1,285714 

Klenovice 637 7 2 17 2,428571 

Komárov 118 7 14 14 2 

Košice 772 9 13 13 1,444444 

Košín 91 7 8 8 1,142857 

Krátošice  97 9 12 12 1,333333 

Krtov 148 7 10 10 1,428571 

Libějice 128 7 8 8 1,142857 

Lom 162 7 10 10 1,428571 

Malšice 1 828 11 12 131 11,90909 

Mažice 126 7 1 7 1 

Meziříčí 171 7 3 9 1,285714 
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Mezná 89 7 1 9 1,285714 

Mladá 

Vožice 2 725 15 2 30 2 

Mlýny 135 7 8 8 1,142857 

Myslkovice 370 7 2 14 2 

Nadějkov 732 15 2 19 1,266667 

Nasavrky 94 5 2 7 1,4 

Nemyšl 291 7 6 30 4,285714 

Nová Ves u 

Chýnova 320 9 16 16 1,777778 

Nová Ves 

u Mladé 

Vožice 175 7 12 12 1,714286 

Oldřichov 224 7 15 15 2,142857 

Opařany 1 417 15 4 46 3,066667 

Planá nad 

Lužnicí 3 964 15 5 75 5 

Pohnánec 53 7 9 9 1,285714 

Pohnání 75 9 14 14 1,555556 

Pojbuky 122 9 1 9 1 

Přehořov 360 9 1 9 1 

Psárov 114 7 1 9 1,285714 

Radenín 500 9 2 12 1,333333 

Radětice 238 7 13 13 1,857143 

Radimovice 

u Tábora 63 7 4 12 1,714286 

Radimovice 

u Želče 393 9 2 14 1,555556 

Radkov 163 7 8 8 1,142857 

Rataje 210 7 11 11 1,571429 

Ratibořské 

Hory 744 15 2 30 2 

Rodná 85 7 1 9 1,285714 

Roudná 531 7 3 19 2,714286 

Řemíčov 73 7 10 10 1,428571 

Řepeč 278 7 11 11 1,571429 

Řípec 321 7 1 9 1,285714 

Sedlečko u 

Soběslavě 141 7 1 7 1 

Sezimovo 

Ústí 7 275 21 6 124 5,904762 

Skalice 471 9 5 45 5 

Skopytce 153 9 9 9 1 

Skrýchov 

u Malšic 135 7 9 9 1,285714 

Slapsko 156 7 13 13 1,857143 

Slapy 453 9 13 13 1,444444 

Smilovy Hory 367 9 4 31 3,444444 
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Soběslav 7 043 21 8 148 7,047619 

Stádlec 562 9 1 9 1 

Sudoměřice u 

Bechyně 730 15 2 16 1,066667 

Sudoměřice u 

Tábora 295 7 10 10 1,428571 

Sviny 324 7 2 13 1,857143 

Svrabov 59 7 10 10 1,428571 

Šebířov 346 9 12 12 1,333333 

Tábor 34 641 27 10 242 8,962963 

Třebějice 73 7 1 7 1 

Tučapy 775 15 5 75 5 

Turovec 265 9 3 19 2,111111 

Ústrašice 360 7 2 18 2,571429 

Val 251 7 8 8 1,142857 

Vesce 272 7 2 14 2 

Veselí nad 

Lužnicí 6 464 21 9 184 8,761905 

Vilice 139 7 1 9 1,285714 

Vlastiboř 301 9 4 12 1,333333 

Vlčeves 83 6 1 8 1,333333 

Vlkov 162 7 1 9 1,285714 

Vodice 159 9 2 10 1,111111 

Zadní 

Střítež 30 5 1 6 1,2 

Záhoří 60 7 1 8 1,142857 

Zálší 272 7 3 24 3,428571 

Zhoř u 

Mladé 

Vožice 101 7 18 18 2,571429 

Zhoř u 

Tábora 174 7 1 9 1,285714 

Zlukov 265 7 1 9 1,285714 

Zvěrotic

e  393 9 11 11 1,222222 

Želeč 940 15 2 30 2 

Žíšov 213 7 3 19 2,714286 

Zdroj: ČSÚ + vlastní výpočty. 


