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Úvod

Pražské komunální volby rozhodně stojí za to reflektovat. Volby v Praze jsou 

specifické nejenom vyšším početním rozmezím zastupitelů, které vzejdou voleb, na 

rozdíl od jiných krajů ČR, ale také zákonem danými pravomocemi zastupitelstva.

Tato práce je analýzou volebních výsledků v pražských komunálních volbách v období 

let 1998-2006. Je pravděpodobné, že ačkoliv se komunální volby v Praze konají v rámci 

poměrného volebního systému, nebude se takový volební systém chovat proporčně, ale 

setkáme se zde s jistou disproporcí voleb.

Cílem této práce je určit, které politické strany byly v jednotlivých komunálních 

volbách nadreprezentovány či podreprezentovány a jaká byla míra proporcionality 

jednotlivých voleb. Chci dokázat, že tato nadreprezentace či podreprezentace je 

způsobena především změnou volebních obvodů, která byla odsouhlasena Usnesením 

Rady nebo Zastupitelstva hl.m.Prahy1 před danými komunálními volbami. Zároveň 

označím politickou stranu či strany, pro které byla tato možná manipulace výhodná a 

pro koho nikoliv. Sleduji však i další proměnné, které by mohly mít vliv na volební 

výsledky jednotlivých politických stran a zhodnocuji jejich význam.

1 Důležitou roli plnila Usnesení Rady hl.m.Prahy č. 711 ze dne 21. 7. 1998, dále Usnesení Zastupitelstva 
hl.m.Prahy č. 42/02 ze dne 30. 5. 2002 a Usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 38/13 ze dne 25. 5. 
2006, kterými se měnil počet volebních obvodů a také počet zastupitelů.
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1. ZÁKLADNÍ DESKRIPCE POMĚRNÉHO SYYTÉMU A TEORIE VLIVU 

VOLEBNÍHO SYSTÉMU NA SYSTÉM STRANICKO-POLITICKÝ

Volební systém je základní součástí chodu politického systému. Jeho podoba 

ovlivňuje celkové fungování politického systému. Volební systém představuje 

nej všestrannější politický nástroj, jímž lze mimo jiné utvářet i systém stranický [Sartori 

2001: 9]. Andrew Reynolds [Reynolds in Rose 2000: 58] výstižně charakterizoval 

proces konstituování volebního systému slovy, že se jedná o umění a vědu zároveň.

V prvé řadě je to umění možného, neboť politické elity musí usilovat o takový 

kompromis v rámci volebního systému, aby danou politickou stranu znevýhodňoval, 

resp. zvýhodňoval stejně jako strany ostatní. V druhé řadě je vytváření volebního 

systému vědou, kdy politické strany musí počítat a předpovídat následné dopady a 

účinky daného volebního zákona. Záleží tedy vždy na konstelaci a síle jednotlivých 

stran, které se účastní jednání a rozhodování o konečné podobě volebního zákona.

Stejným procesem prošla i jednání ohledně volebního zákona v ČR, a to 

nejenom při jeho konstituování, ale také při jeho změně. Současný volební systém do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen PSPČR) byl vytvořen v době, kdy na 

politické scéně v letech 1999-2002 dominovaly dvě politické strany v čele s Občanskou 

demokratickou stranou (dále jen ODS) a Českou stranou sociálně demokratickou (dále 

jen ČSSD), kterým se sice vzhledem к rozhodnutí Ústavního soudu nepodařilo 

prosadit klíčové úpravy volebního zákona, které měly prostřednictvím změn 

jednotlivých proměnných zvýhodnit strany s vysokou voličskou podporou [Lebeda in 

Novák 2004: 347-364], i přesto však ke změně volebního zákona došlo. Změně 

volebního zákona se nevyhnuly ani volby komunální, které byly od roku 2002 konány
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podle zákona č. 491/2001 Sb.,2 do zastupitelstev obcí. Volební pravidla pro konání 

voleb, která budou pramenem této práce, proto najdeme ve výše uvedeném zákoně a 

také v zákoně č. 131/2000 Sb.,3 o hlavním městě Praze.

Tato práce se zabývá analýzou komunálních voleb v Praze. Komunální volby 

v ČR jsou konány podle poměrného volebního systému (dále jen PR). PR se vyskytují 

ve dvou variantách, které můžeme rozdělit na systém kandidátních listin a na systém 

jednoho přenosného hlasu. Rozsáhlejší skupinu tvoří systém listinný, kam patří i české 

komunální volby. Podstatou PR obecně je rovnováha mezi získanými hlasy a 

obdrženými mandáty. Teoretický cíl PR, aby se počet hlasů rovnal počtu mandátů, 

však není v praxi realizovatelný a PR vždy v různé míře volební výsledky deformují.

Ke společným charakteristikám PR patří, že se vždy konají ve vícemandátových 

volebních obvodech [Sartori 2001: 22].

Politické subjekty nabízejí voličům blok kandidátů, zpravidla v rámci stranických 

kandidátních listin, z čehož vyplývá, že konečné obsazení zastupitelstva je dáno 

předchozím rozhodnutím strany o pořadí na kandidátce. Ovšem tento jev může být 

zmírněn existencí vázaných nebo volných kandidátních listin s možností preferenčního 

hlasování, ještě výrazněji s využitím systému jednoho přenosného hlasu či smíšeně 

personalizovaného PR. Pro PR je dále charakteristické, že pro určení poměrných 

výsledků je nutné využít matematických metod přepočtu hlasů na mandáty, čímž se 

vytváří odraz názorové rozrůzněnosti elektorátu [Šedo 2004: 105].

Na PR je proto zajímavé, že rozhodnutím o podobě hlasování, struktuře obvodu a 

matematické formuli [Cox in Rose 2000: 228], se může v rámci PR docílit účinků

2 Viz oficiální webové stránky Ministerstva vnitra:
http://www.mv.cz/sbirka/2001/zakon 12.html#castka 178. staženo 1.2.2007 

Viz oficiální stránky hl.m. Prahy: http:// www.praha- 
mesto.cz/zdroi.aspx%3Fid%3D33841%26tvp%3D4%26sh%3D-
1352707042+z%C3%Alkon+%C4%8D. + 131/2000+Sb.+o+hlavn%C3%ADm+m%C4%9Bst%C4%9B+ 
Praze&hI=cs&ct=clnk&cd=2&aI=cz. staženo, 1.2.2007
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proporčních, ale také disproporčních. Jakého účinku bylo v jednotlivých volbách 

dosaženo, a které proměnné sehrály hlavní roli, je  právě jedním z cílů této analýzy.

V otázce teorie vlivu volebního zákona na systém stranicko-politický je nutno 

podotknout, že ačkoliv se myšlenka, že volební systém ovlivňuje podobu stranického 

systému, objevila již v první polovině 20.století (především Ferdinand A. Hermes), byl 

to Maurice Duverger, jehož „zákony“, které popsal v knize Politické strany roku 1951 

[Taagepera, Shugart 1989: 50], se staly inspirativní a podnítili tak další politology, aby 

se problematice vlivu volebního systému věnovali (patří к nim mimo jiné Rae, Lijphart, 

Taagepera, Shugart, Sartori, Cox, Farell).

Duverger tehdy formuloval tři zákony, z nichž jeden se jeden zaměřuje na PR. PR podle 

něj usnadňuje zavedení a udržování četných, nezávislých a obvykle stabilních stran 

[Fiala in Novák 2004: 53]4. Duverger také přišel s rozlišením dvojího působení 

volebního systému, s efektem mechanickým (vztahuje se к reprezentaci stran) a 

psychologickým (vztahuje se na reakce voličů) [citováno z Nováka 1996: 410].5 

Duverger poznamenal, že mechanický efekt je  okamžitý a vede к tomu, že strany, které 

nepřekonají stanovenou klauzuli, se neúčastní rozdělování mandátů. Psychologický 

efekt vede к tomu, že lidé si jsou tohoto jevu vědomi, a proto dají spíše hlas velkým 

stranám nežli straně malé [Taagerera, Shugart 1989: 65].

V Duvergerových šlépějích šel Douglas W. Rae, jehož výzkumy prověřovaly a 

doplňovaly Duvergerovy „zákony“. Volební systémy mají dle Raea bezprostřední 

a vzdálené účinky. Mezi ty bezprostřední patří míra proporcionality volebních systémů, 

mezi vzdálené efekty, potom podoba stranického systému či podoba zvoleného

4 Fiala cituje z knihy: Duverger,M.: Die Poiitischen Parteien, J.C.B.Mohr, Tubingen 1959, s.219.
5 Novák cituje z knihy: Duverger, M.: Les Partis politiques, A.Colin, Paris 1981, s.315-316.
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parlamentu. Blízké účinky jsou výsledkem působení volebního systému, vzdálené 

účinky mohou být ovlivněny i působením dalších proměnných [Chytilek 2004: 46].6 

Rae kladl důraz na volební systém coby ovlivňující článek nejenom stranického 

systému, ale celé podoby demokratického politického systému a ptal se do jaké míry 

к tomuto jevu dochází. Byl názoru, že volební systémy směřují к nadreprezantaci stran, 

které získají nejvíce hlasů а к podreprezentaci těch stran, které získají nejmenší počet 

hlasů [Taagepera, Shugart 1989: 114].

Výzkum Giovanniho Sartoriho na poli volebních systémů představuje význačný 

pokus o doplnění a přeformulování Duvegerovy práce. Duverger i Sartori jsou zastánci 

tvrzení, že je to právě volební systém, který ovlivňuje systém politický, nikoli naopak. 

PR ovlivňuje podle Sartoriho stranický systém do té míry, do jaké je v celé řadě ohledů 

(relativně malá velikost obvodů, vylučovací klauzule, většinové prémie a konečně 

disproporční metody přepočítávání hlasů na křesla) neproporcionální [Sartori 2001: 62]. 

Stejně tak jako Duverger i on je tvůrcem „zákonů“ [Sartori 2001: 59-60]. Dva ze čtyř 

zákonů se zaměřují na PR, Sartori je  názoru, že jestliže existuje systémová strukturace, 

PR získává reduktivní účinek, zapříčiněný jeho neproporcionalitou. Zvyšují se tím 

náklady pro malé strany a efekt koncentrace (tj. reduktivní účinek). Naopak, čím je 

nečistota PR menší, tím je reduktivní účinek menší [Sartori 2001: 60]. Čtvrtý zákon 

říká, že v rámci čistých PR neexistuje žádná diskriminace a počet stran může dosáhnout 

výše podle toho, kolik jich dosáhne volební kvóty. [Sartori 2001: 60]. O tomto pravidlu, 

jako zákonu, však panují pochybnosti a politologové se přiklánějí spíše к tomu, že jde

o explikaci, nežli o zákon [Fiala in Novák 2004: 59].

Sartori upřesňuje Duvergera především tím, že tvrdí, že systémy proporčního 

zastoupení mají reduktivní účinek, menší a přímo úměrný míře své neproporcionality,

6 Chytilek cituje z knihy: Rae,D.W.: The Political Consequences o f Electoral Laws, Yale University Press, 
New Haven 1967)
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zejména v malých volebních obvodech [Chytilek 2004: 44]7. Pakliže by se měl Sartori 

vyjádřit к nejlepšímu volebnímu systému v rámci PR, odpovídá, že PR bude nejlepší 

tehdy, když bude korigován [Sartori 2001: 87].

Sartori navíc hlouběji propracoval Duvergerův efekt mechanický a psychologický. 

Tvrdí totiž, že existují dva separátní účinky volebních systémů, a to reduktivní (vztahuje 

se na počet stran) a omezující (vztahuje se na voliče) [Sartori 2001: 41].

Je zde nutné podotknout, že toto paradigma vlivu volebního systému na systém 

stranicko-politický vyvolalo i řadu kritik mezi politology, kteří byli a jsou zastánci 

především významu společenských struktur a modelů chování politických aktérů. 

S.Rokkan, S.M.Lipset či D.Nohlen nevidí tak zřejmou souvislost mezi volebním 

zákonem a podobou stranického systému [Fiala in Novák 2004: 56-57]. S kritikou přišel

i Arend Lijphart, ten především zkoumal Raeovy příklady a došel к závěru, že vztah

r r r r o • r * 8mezi volebním systémem a strukturou stranických systémů je slabší než tvrdil Rae. 

Ačkoliv je zařazen do „tábora kritiků“ vlivu volebního systému na stranický systém, 

nestaví se však zcela odmítavě к Duveregerovým tezím [Fiala in Novák 2004: 59].

Závěrem této kapitoly je tedy nutné zdůraznit, že nejenom volební systém, ale i 

politická kultura, historicko-společenský kontext, společenská štěpení, atd. hrají svou 

roli v rámci stranického systému, neřku-li politického systému každé země.

Rovněž je třeba jmenovat české politology, kteří se věnují tématu volebních 

systémů, především M.Nováka, P.Fialu, M.Kubáta, T.Lebedu, R.Chytilka, J.Šeda,

S.Balíka, P.Jiipnera.

1.1 ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ

7 Chytilek cituje z knihy: Sartori, G.: Srovnávací ústavní inženýrství, Slon, Praha 2001, s.59-60.
8 Lijphard, A.: The Political Consequences o f Electoral Laws 1945-1985, in: American Political science 
review, 1990, Vol. 84, No.2, s.482-483.
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Volební systém, jak už bylo řečeno, je výslednicí politických a mocenských sil 

ve státě. Je nutné nahlížet na volební systém v souvislostech, jelikož daná volební 

pravidla, výběr jednotlivých proměnných a jejich aplikace, mají pochopitelně vliv na 

výsledky voleb.

Významnou otázkou, kterou si politologové kladou, je, jaké účinky má PR. Má 

proporční nebo disproporční účinky? Poměrný systém, díky svým proměnným (faktory, 

které jsou dané a přímo ovlivňují volební výsledky) zajišťuje různě poměrné výsledky 

voleb, a proto je velmi zajímavý к analýze. Velmi často se proměnné stávají 

prostředkem ovlivňování či dokonce manipulace volebních výsledků. Na jedné straně, 

jak už bylo zmíněno, produkuje PR velmi poměrné výsledky, na straně druhé však může 

mít efekt podobný systémům většinovým [Taagepera, Shugart 1989: 114; Sartori 2001: 

20; Lebeda 2001: 425]. Proto je důležité na tomto místě postihnout základní charakter 

jednotlivých proměnných a určit, které hrají roli v komunálních volbách do pražského 

zastupitelstva.

Úplného konsensu bylo mezi politology dosaženo v otázce volebních formulí a 

velikosti volebního obvodu coby nejdůležitějších proměnných, které mají vliv na 

volební výsledky v listinném PR a zároveň na podobu stranického systému [Lebeda 

2001:426].

Někteří politologové se dále domnívají, že třetí proměnnou je podoba hlasování9 

(Rae, Taagepera, Shugart, Farell, Cox), tedy způsob voličovy volby, např. jak volič 

zasahuje do struktury volebního lístku, kolika hlasy volič disponuje, kolik je skrutínií, 

apod.

9 Narážíme na problém českého překladu, anglicky: ballot structure; podle Lebedy vystihuje podstatu 
problému [Lebeda 2001: 426].
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Naproti tomu Arend Lijphart určuje za třetí proměnnou volební práh10, který je však dán 

kombinací účinků velikosti volebních obvodů a volební formule a tudíž se vztahuje 

к prvním dvou jmenovaným proměnným.

Za proměnnou čtvrtou považuje Lijphart velikost voleného sboru11, která ale souvisí 

s velikostí obvodu a tudíž lze zařadit к druhé proměnné [Lebeda 2002: 426]12.

Zaměřme se na jednotlivé proměnné obecně.

Velikost volebních obvodů, jak už bylo řečeno, patří к nej důležitějším 

proměnným [Taagepera a Shugart 1989: 112]. Jedná se o faktor, který vysoce působí na 

proporcionalitu [Shugart in Rose 2000: 67]. Je zjevné, že čím je obvod větší, tím více 

proporční budou volební výsledky, naopak v malých volebních obvodech budou volební 

výsledky disproporční [Cox in Rose 2000: 231]. Díky disproporci jednotlivých 

volebních obvodů, tak může dojít к velmi rozdílným výsledkům v rámci jednoho 

volebního zákona. Ve velkém obvodu mandát dostane i strana, která má mizivou 

voličskou podporu. Jsou-li volební obvody velké, je znečištění proporcionality 

minimální. Shugart a Taagepera stanovili hranici, kdy dochází к výraznějšímu 

proporčnímu zkreslení, jedná se o čtyř mandátové a menší obvody, které vytvářejí 

uměle vytvořené většiny [Taagepera, Shugart 1989: 114].

Politické strany mohou být navíc zvýhodněny socio-demografickou strukturou v rámci 

obvodu. Jestliže má zastupitelstvo pravomoc měnit počet volebních obvodů, což 

v případě Prahy jde, můžeme dokonce mluvit o gerrymanderingu, tedy o způsobu, jak 

pomocí volební geografie ovlivnit volební výsledky [Glassner 1996: 207-8]. Ačkoli je 

gerrymandering, coby manipulace s vytyčováním volebních obvodů (jejich hranic) 

s cílem zvýhodnit konkrétní politické uskupení či jednice, spjat zejména s většinovým

10 Lebeda cituje z knihy: Lijphart, A. : Electoral Systems and Party Systems: A study of Twenty-Seven 
Democracies, 1945-1990, Oxford university Press, NY 1994, s. 11-13
11 Lebeda cituje z knihy: Lijphart, A.: Electoral Systéme and Party Systéme: A study of Twenty-Seven 
Democracies, 1945-1990, Oxford university Press, NY 1994, s.11-13
12 Lebeda cituje z knihy Lijphard, A.:Electoral Systems and Party Systems: A study of Twenty Seven 
Democracies 1945-1990, Oxford university Press, NY 1994, s.11-13.
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volebním systémem a v literatuře se setkáme s tím, že v rámci PR к němu obyčejně 

nedochází, jelikož se volby konají ve velkých více mandátových volebních obvodech, 

které jsou historicky dány a proto je těžké je změnit [Mackie in Rose 144-145], 

v případě Prahy si zastupitelé mohou odhlasovat změnu počtu volebních obvodů. 

Zastupitelstvo Prahy je  ve věci stanovování volebních obvodů omezeno pouze § 27, 

odstavce 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev, ve kterém se 

píše, že městská část nebo městský obvod smí být součástí pouze jednoho volebního 

obvodu.

Volební formule, coby metoda přerozdělování počtů hlasů na mandáty, může 

být rozdělena na volební kvóty a volební dělitele. Volebních kvót je celá řada 

[Taagepera, Shugart 1989: 29-31], kolikrát se daná kvóta vejde do počtu získaných 

hlasů stranou, tolik mandátů strana dostane. Ke stinné stránce kvót však patří to, že 

nikdy nemůže rozdělit všechny mandáty. Zbylé mandáty postupně získávají strany, 

které vykáží nej větší průměr hlasů.

Naopak výhodou volebních dělitelů, kterých existuje jako v případě kvót více druhů 

[Taagepera, Shugart 1989: 31-35], je, že nemají žádné nepřidělené mandáty, jak je to 

v případě kvót. Mandáty jsou rozděleny všechny v jediném skrutíniu na úrovni 

volebního obvodu.

Při komunálních volbách do pražského Zastupitelstva bylo využito pro přepočet hlasů 

na mandáty volebních dělitelů (Sainte-Lague a D'Hondt). Proto je níže charakterizuji. 

Dělitel Sainte-Laguë byl užíván v komunálních volbách do roku 1998, vypočítá se tak, 

že počet platných hlasů jednotlivých stran vydělíme řadou celých lichých čísel 

(1,3,5,...). Dělitelů může být tolik, kolik má být přiděleno mandátů. Ze všech podílů je 

vybráno tolik nejvyšších vypočtených podílů, kolik má být rozděleno mandátů. Každá 

strana dostane tolik mandátů, kolik jejich podílů bylo vybráno.
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D'Hondtûv dělitel je  nejrozšířenější používanou metodou a bývá označován jako 

metoda největšího průměru. Technika přidělování mandátů probíhá naprosto stejně, jak 

bylo popsáno výše, rozdíl je  pouze v řadě čísel (dělitelů), výsledky každé strany 

v podobě počtu platných hlasů jsou totiž vyděleny řadou celých čísel (1,2,3,...).

Je známo, že každé volební výsledky jsou svým způsobem disproporční [Gallagher in 

Rose 2000: 238], a že každá metoda přepočtu sice maximalizuje proporcionalitu, ale 

v rámci své vlastní proporcionality.

St. Laguë z dlouhodobého hlediska pomáhá malým a středně velkým stranám na úkor 

stran velkých [Lebeda 2001: 436].

Naopak D'Hondtova metoda z dlouhodobého hlediska při malých volebních obvodech 

nadreprezentovává velké strany, zatímco malé znevýhodňuje [Gallagher in Rose 2000: 

240].

Další proměnnou, která má vliv na volební výsledky je  podoba hlasování. Pod 

touto proměnnou je nutno si představit za prvé techniku hlasování, kterou se rozumí 

způsob, jak volič může zasáhnout do struktury volebního lístku (přísně vázané, vázané a

r • ' ' ■ ‘ 13 r O fvolné kandidátní listiny) , za druhé pak počet hlasů, kterými volič disponuje (jeden 

hlas, dva hlasy, vícenásobný hlas)14.

Dalším způsobem, jak rozlišit podobu hlasování, je  rozdělení podoby hlasování na 

kategorickou a ordinální. Kategorická podoba hlasování umožňuje voliči udělit hlas 

jedné straně či jednomu kandidátovi, při ordinální, zas volič stanovuje pořadí podle své 

obliby kandidátů. Podoba hlasování je  však ve skutečnosti jakýmsi kontinuem, 

pohybující se mezi ideálními typy ordinální a kategorické volby. V praxi se tak v rámci

volebního systému mohou objevit obě dvě podoby hlasování společně [Taagepera,

Shugart 1989: 13].

13 Šedo in Chytilek, R., Šedo, J.(eds.): Volební systém, Masarykova univerzita, Brno 2004, s.18.
14 Šedo in Chytilek, R., Šedo, J.(eds.): Volební systém, Masarykova univerzita, Brno 2004, s.19.
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Vztah mezi získaným počtem hlasů a obdrženým počtem mandátů může být 

ovlivněn nejenom podobou hlasování, velikostí obvodu a metodou přepočtu, ale také 

uzavírací klauzulí [Shugart in Rose 2000: 67], jež patří do skupiny primárních faktorů. 

Není tudíž závislá na jiných proměnných, ale pouze na vůli tvůrce volebních pravidel 

[Lebeda 2001: 426]. Uzavírací klauzule (legal treshold) je zákonem stanovená hranice 

vyjádřená procenty hlasů, které strana musí obdržet, aby se mohla zúčastnit 

rozdělování mandátů. Klauzule má proto jistě dopad na proporcionalitu a charakter 

výsledků volebního systému. Díky klauzuli se pak stává, že několik procent hlasů i 

propadne [Gallagher in Rose 2000: 240].

V praxi však stranám nestačí jen zdolat uzavírací klauzuli, je  nutno také překročit 

přirozený práh (electoral treshold), který je  závislou proměnnou a jeho výsledek je dán, 

jak bylo řečeno výše, zejména kombinací účinků velikosti volebního obvodu a volební 

formule [Lebeda 2001: 426]. Přirozený práh je takové procento hlasů, které strana musí 

skutečně dosáhnout, aby získala alespoň jeden mandát. Přičemž nejvyšších hodnot 

dosahuje přirozený práh vždy v nejmenších obvodech.

Výše uvedené proměnné tedy patří к nej důležitějším primárním faktorům, které 

ovlivňují listinné PR, které proměnné jsou však relevantní v pražských komunálních 

volbách?

Důležitost volební formule a velikosti volebního obvodu, coby první a druhá 

proměnná, je jasná a bude dále analyzována.

Co se týče podoby hlasování, komunální volby v Praze se konají na základě 

listinného PR systému využívajícího volných kandidátních listin. Volič má tři skutečné 

možnosti volby: buď může hlasovat pro stranu (mandáty jsou přidělovány jednotlivým 

kandidátům podle pořadí na listině) nebo může dělit hlasy napříč politickým spektrem 

(panašování hlasů), kdy volič může zaškrtnout kandidáty z různých politických stran.
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Třetí reálnou možností je  pak hlasovat pro jednu stranu a zároveň pro kandidáty 

z jiných stran. 1 přes tyto možnosti však zůstává vliv politických stran na pořadí 

kandidátů značný a drtivá většina kandidátů je zvolena z kandidátů uvedených na 

prvních místech [Chytilek 2004: 119, Belko in Chytilek 2004: 208].

Třetí samostatnou, relevantní proměnnou v rámci PR obecně, ale i v naší analýze 

je uzavírací klauzule, jež musely politické strany ve volbách v roce 2002 a 2006 

překonat, aby se zúčastnily alokace mandátů.

Lijphartova třetí proměnná v podobě volebního prahu, je spíše kombinací účinků 

velikosti obvodů a volební formule, a proto jí vyloučíme [Lebeda 2001: 427].

Lijphartovu čtvrtou proměnnou můžeme rovněž opustit, jelikož velikost 

voleného sboru je spíše dána velikostí volebního obvodu, což je proměnná, kterou jsme 

rovněž již jmenovali [Lebeda 2001: 427].

Proměnné, na které se tedy v této práci zaměřím, je velikost volebního obvodu, 

matematická formule a uzavírací klauzule.

1.2 ČESKÉ KOMUNÁLNÍ VOLBY V EVROPSKÉM KONTEXTU 

Každé demokratické volby a tedy i ty komunální jsou zprávou o veřejném mínění 

к politickým stranám o spokojenosti s jejich politikou, resp. s výkonem funkcí, které 

zastávají. Komunální politika, která má bezprostřední vliv na každodenní fungování 

měst a obcí, se obecně v Evropě se liší od té celostátní výrazným prvkem. Jednání 

zastupitelstva malých a středních obcí je  většinou vedeno v intencích praktické politiky. 

Jinými slovy řečeno, na komunální úrovni ani tak nerozhoduje příslušnost zastupitele ke 

své straně jako spíše společná snaha o nalezení vhodného řešení daného problému 

napříč politickým spektrem. Znepokojivé však je, že se v komunální politice objevují 

bizardní koalice, které jsou na úrovni parlamentní nemyslitelné [Balík 2002: 129]. 

Zvláště v menších obcích se podle Jůpnera setkáme převážně se „superkoalicemi“,
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které nefungují na principu „vlády a opozice“ [Ryšavý 2006: 956]. Je proto důležité 

sledovat dění v komunální politice, mapovat kariémí postupy komunálních politiků. Je 

na místě se ptát, v případě, že se na úrovni komunální objevují rozporuplné koalice, jak 

to vypadá na úrovni regionu, popřípadě na celostátní úrovni?

V ČR se nacházejí obce malé, střední a velké. Je proto zřejmé, že se zákon č. 

491/2001 Sb., podle kterého se konají volby do zastupitelstev obcí, chová rozdílně. 

Musíme rozlišovat komunální volby v závislosti na velikosti jednotlivých obcí.

Na úrovni malých obcí mají vyšší šanci na zvolení nezávislí kandidáti, kteří jsou 

občanům už z dřívějška známí, stranická příslušnost v těchto obcích většinou hraje až 

druhořadou roli. Strany zde často nemají ani své organizace a účast nezávislých 

kandidátů je proto nutná.

V komunálních volbách na úrovni velkých obcí, kde komunální politické dění často 

kopíruje parlamentní schéma, hrají u voličů důležitou roli stranické preference [Jůpner 

2002: 185], na což bude v následujících kapitolách poukázáno.

Výsledky komunálních voleb obecně tudíž nelze paušalizovat, vždy musí být 

přihlédnuto к charakteru, resp. velikosti obcí, nemůžeme srovnávat nesrovnatelné. 

Veliká obec jako je Praha, která je největším městem a zároveň patří к největším krajům 

ČR, nenabízí díky vysokému počtu obyvatel, aby se kandidáti přiblížili voličům tak 

jako na úrovni malé obce. I přes tuto skutečnost, však musí kandidující do pražského 

zastupitelstva alespoň mít trvalý pobyt v Praze, což v některých evropských státech není 

podmínkou [CDLR 1998: 16]15.

Máme-li české komunální volby zasadit do evropského kontextu, pak je nutno 

říci, že podle zásad poměrného zastoupení se volí do zastupitelstev obcí také

15 Jedná se o Irsko, Itálii, Portugalsko a Turecko. Pramenem je text z oficiálních webových stránek Rady 
Evropy; Steering Commitee on Local and Regional Democracy: Electoral systems and voting procedure 
at local level, Council of Europe Publishing, Štrasburg 1998, s. 57
http://www.coe.int/t/e/leaal affairs/local and regional democracv/documentation/librarv/localreaionala 
uthorities/68.pdf. staženo 22.12.2006

13

http://www.coe.int/t/e/leaal


v Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Estonsku, Irsku, Norsku, Rumunsku, 

Španělsku (pro města s více než 250 obyvateli), Švédsku a v Turecku [CDLR 1998: 29]. 

Nejrozšířenější metodou je D'Hondt, [CDLR 1998: 32]16, volební práh, který politická 

stana musí přesáhnout, aby získala mandát, není u evropských komunálních voleb příliš 

rozšířen. Existují ale i výjimky, příkladem je ČR (5%), Španělsko (3%), Estonsko (5%) 

a Turecko (10%) [CDLR 1998: 33].

Volební období zastupitelstev je ve většině evropských zemí čtyřleté, avšak opět jsou 

zde výjimky [CDLR 1998: 25]17.

Raritou České republiky v evropském měřítku je počet obcí, z celkových 6 258 obcí 

jich asi 98 % má méně než deset tisíc obyvatel, třetina dokonce méně než 200 obyvatel 

[Balík in Proglas 2002]l8.

Počet zastupitelů je v Evropě dán zákonem, a to v podobě minima a maxima v závislosti 

na počtu obyvatel města [CDLR 1998: 11, viz tabulka 1].

Tabulka 1. Přehled počtu zastupitelů ve vybraných státech Evropy
Země: Počet zastupitelů:
Belgie 7-55
Bulharsko 11-51 (61 pro Sofii)
Francie 9-52 (73 pro Lyon, 101 Marseilles, 163 Paříž)

Itálie 12-60
Zdroj: CDLR 1998: 11

Co se týká volební účasti, tvrdilo se, že fenoménem střední a východní Evropy je nízká 

účast v komunálních volbách. [CDLR 1998: 29], dnes však můžeme říci, že účast

16 (Rakousko, Bulharsko, Itálie, Španělsko, Turecko) Belgie používá metodu pro přepočet Imperiáli. 
Modifikovaný D'Hondt - Estonsko. Modifikovaný St. Lagun Švédsko. Dropova kvóta - Irsko, Norsko. 
Hareova metoda - Kypr, Rumunsko
l7jako je Kypr, kde jsou komunální volby každých pět let, v Belgii a Francii se konají každých šest let.
V Rakousku se mohou konat po pěti, šesti letech
18 Balík, S.: Komunální volby -  česká pravice se odráží ode dna?, In Revue Proglas, 9/2002; viz oficiální 
webové stránky Centra pro demokracii a kulturu: http://www.cdk.cz/rp/clankv/81/komunalni-volbv- 
ceska-pravice-se-odrazi-ode-dna/. staženo 1.2.2007
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v komunálních volbách ve střední a východní Evropě se postupně stabilizuje a je 

srovnatelná s účastí v západních státech Evropy [Balík 2002].19

2. SPECIFIKA PRAVOMOCÍ HL.M. PRAHY

Praha plní dvojaké postavení, je  obcí i krajem zároveň.20 Ačkoliv Praha, stejně 

tak jako obce či kraje, vykonává samostatnou21 (je nezávislým orgánem, který může 

např. podnikat, což je v případě Prahy velmi lukrativní pravomoc, tedy disponovat svým 

majetkem a vydávat vyhlášky a nařízení) a přenesenou působnost (je, tak jako každá 

obec a kraj, organizační složkou státu, je tudíž financována ze státního rozpočtu, 

z jednotlivých rozpočtových kapitol, dále zastupuje stát, provádí nařízení vlády a 

platnou legislativu ČR a je odpovědná za jejich plnění), nalézá se v zákoně o hlavním 

městě Praze mnoho odlišností od zákona o obcích22 i od zákona o krajích23.

Z porovnání výše uvedených zákonů vyplynuly tři poměrně specifické 

kompetence, kterými Praha disponuje.

Prvním specifikem, podle mého názoru, je pravomoc zastupitelstva rozhodnout 

nejpozději 85 dnů před zahájením voleb do zastupitelstva o počtu členů zastupitelstva 

v rozmezí 55-70 členů.24 Takto stanovený počet je doslova unikátní, nikde v zákoně 

o obcích ani krajích se toto rozmezí neobjevuje. V § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích je stanoveno, že obec nad 150 000 obyvatel má mít 35-55 zastupitelů, 

v § 31 zákona č .129/2000 Sb., o krajích se stanovuje, že kraj s více než 900 000 

obyvateli má mít přesně 65 zastupitelů. V případě kraje je pro posun počtu členů

19 Balík, S.: Komunální volby - česká pravice se odráží ode dna?, In Revue Proglas, 9/2002; viz oficiální 
webové stránky Centra pro demokracii a kulturu: http://www.cdk.cz/rp/clankv/81/komunalni-volbv- 
ceska-pravice-se-odrazi-ode-dna/. staženo 1.2.2007
20 Viz § 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze
21 § 16 a následující zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze
22 Viz informační portál plzeňského kraje: 
http://216.239.59.104/search?g=cache:86PxsCv7cZsJ:www.kr-
plzenskv.cz/file.asp%3Fname%3D1003958031030144403.Pdf%26folder%3D246+z%C3%Alkon+%C4 
%8D. + 128/2000+Sb.+o+obc%C3%ADch&hl=cs&ct=clnk&cd=6&ol=cz. staženo 1.5.2007
23 Viz informační portál zlínského kraje: http://www.kr-
zlinskv.cz/docDetail.aspx?docid = 39992&nid=3539&doctvpe=ART. staženo 1.5.2007
24 § 48 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze
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zastupitelstva z jedné skupiny do druhé (45-55-65) rozhodující počet obyvatel kraje, 

v případě Prahy není měřítkem změna počtu obyvatel, ale pouze rozhodnutí samotných 

zastupitelů. Jen v případě kdyby se zastupitelstvo před volbami neusneslo na počtu 

zastupitelů, je  v § 48, odstavec 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze staveno, že se 

v takovém případě volí takový počet zastupitelů, který se nachází v dolní hranici rozpětí 

55-70 členů.

Tento unikátní počet pražských zastupitelů, v posledních dvou volebních 

obdobích jich bylo 70, tak generuje abnormální finanční příjem za kandidáta 

jednotlivým politickým stranám. Podle § 20 zákona č. 340/2000 Sb.,25 o sdružování 

v politických stranách a hnutích příspěvek na mandát člena krajského zastupitelstva činí 

250 tisíc ročně. Výhodou prvního specifika, změny počtu zastupitelů, tak ve svém 

důsledku při využití horní hranice rozmezí, je  i vyšší šance na každoroční příjem 

finanční sumy politické straně za jednoho jejího zastupitele. Z tohoto důvodu se tudíž 

domnívám, že druhým specifikem je ona finanční suma, která se každoročně rozdá 

politickým stranám za zastupitele v Praze, zatímco v jiných krajích je zastupitelů 

minimálně o 5 méně.

Třetím specifickým znakem, se kterým je možné se v Praze setkat, je  fakt, že 

Zastupitelstvo na základě § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních 

zastupitelstev si může 85 dní před volbami stanovit změnu volebních obvodů 

(jednotlivá usnesení Zastupitelstva, která byla v analyzovaných volbách přijata, jímž byl 

počet volebních obvodů a také počet zastupitelů stanoven, budou dále zapracovány 

v kapitolách zabývající se analyzovanými roky voleb).

Pravdou však je, že tuto pravomoc nemá zastupitelstvo Prahy samo, ale společně se 

zastupitelstvy statutárních měst, při změně volebních obvodů jsou omezeny pouze § 27

25 Viz znění zákona na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mv.cz/sbirka/2000/zakon 09.html#castka 92. staženo 1.5.2007
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odstavec 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev, městská část 

nebo městský obvod totiž smí být součástí pouze jednoho volebního obvodu. Dalším 

subjektem, který může měnit počtem volebních obvodů, jsou i obce, které dosáhly 

určitého stanoveného počtu obyvatel (do 10 000, do 50 000, nad 50 000), ve volebním 

obvodě se tak může volit stanovený počet zastupitelů (nejméně 5, nejméně 7, 

nejméně 9).

Právě tyto tři specifické znaky v otázce pražských komunálních voleb považuji za 

více méně exkluzivní. Ačkoliv se v této práci zabývám systémem voleb do orgánu hl.m. 

Prahy, musím připomenout na tomto místě i dosti specifický moment „dosazení“ 

zastupitelů do nového zastupitelstva, a to již z důvodu, že tato skutečnost se udála 

v průběhu období, které sleduje tato analýza.

V listopadu 2000 proběhly volby do zastupitelstev 13 krajů, do Zastupitelstva hl.m. 

Prahy však neproběhly. Vláda ČR tehdy sice předložila PSPČR návrh, aby byla 

zákonem skončena právní existence Zastupitelstva hl. m. Prahy jako zastupitelského 

orgánu obce, a aby se v listopadu 2000 do něho konaly řádné volby do zastupitelského 

sboru kraje, PSPČR však tento návrh vlády ČR 1.9.1999 zamítla. Namísto toho novelou 

upravila zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze tak, že § 121 jmenovala stávající 

členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, tedy zastupitele obce, za zastupitele nově 

ustaveného kraje.

Zastupitelé hl.m. Prahy od roku 2000 do voleb v roce 2002 tak neměli mandát od 

obyvatel Prahy, byli do svých funkcí jmenováni PSPČR. Naskýtá se tudíž otázka, zda to 

neodporuje zásadám demokratického obsazování zastupitelských orgánů, a tedy článku 

102 Ústavy26, který stanoví, že zastupitelé územní samosprávy jsou voleni tajným 

hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Tehdy nešlo

26 Viz znění zákona na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mv.cz/sbirka/1993/zakon la.html#castka 1. staženo 1.5.2007
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o volby, ale o jmenování, a proto můžeme začít pochybovat o legitimitě takto 

jmenovaných zastupitelů, kteří nezískali svůj mandát pro období 2000-2002 

v demokratických volbách.

Vzhledem ke jmenování pražských zastupitelů zákonodárci a nevypsání voleb 

do Zastupitelstva hl.m. Prahy, jako do zastupitelstva kraje na základě § 121 zákona o 

hl.m. Praze logicky vyplývá, že pražské komunální volby se konají s dvouletým 

časovým odstupem od krajských voleb. Mohli bychom tak získat dojem, že šlo 

o kalkulaci politických stran, které tak mohou využít informací z výsledků 

parlamentních voleb při přípravě na volby komunální. Jsem si vědoma, že se nyní 

pohybuji v rovině domněnek, jelikož parlamentní volby mohou být konány i předčasně 

a tudíž by к této kalkulaci ze strany politických stran nemělo a nemohlo dojít. Na 

druhou stranu se ve sledovaných letech vždy tak stalo a před komunálními volbami 

v roce 1998, 2002 a 2006 se vždy odehrály také volby parlamentní. Budu-li se opět 

pohybovat v rovině domněnek, přichází mi na mysl, zda se například vítěz 

parlamentních voleb v daném regionu nesnaží využít prostřednictvím usnesení na půdě 

Zastupitelstva, co nejvíce situace a znalosti voličských preferencí z voleb 

parlamentních, aby mohl ještě ve vyšší míře zvítězit ve volbách komunálních. Bylo by 

jistě zajímavé tuto otázku zodpovědět a podložit jí důvodovými zprávami na základě, 

kterých si zastupitelstvo odhlasovalo usnesení o změně počtu obvodů. Důvodové zprávy 

jsou však materiálem neveřejným a jsou projednávány pouze za zavřenými dveřmi 

jednotlivých politických klubů.27 Ačkoliv tedy žiji v demokratické zemi, kde by měla 

být politika otevřená veřejnosti a její činnost by měla být jasně zdůvodněna, narazila 

jsem v této otázce pouze na zavřené dveře a rozhodnutí, jež veřejnosti nejsou 

zdůvodněné, natož přístupné.

27 Mgr. Jaroslava Hořáková (kontakt: 236 002 901), odpovědná za přípravu pražských komunálních 
voleb, mi řekla, že celá věc je velkým politikem а к důvodovým zprávám nemám nejmenší šanci se 
dostat.
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2.1 ANALÝZA PRAŽSKÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB

Co se týká metody, sleduji v této analýze, jak dopadly volby parlamentní 

celorepublikově a konfrontuji je  s výsledky, které jednotlivé strany dosáhly na území 

Prahy. Další konfrontací, ke které v této práci přistupuji, jsou celkové výsledky voleb 

do obecních zastupitelstev a voleb do pražského zastupitelstva. Vzhledem к tomu, že 

jsem si však vědoma nesouměřitelnosti volebních výsledků v milionové Praze a 

v průměrné obci s 1500 obyvateli, konfrontuji pražské výsledky s volebními výsledky 

ve statutárních městech, resp. v Brně, Ostravě a v Plzni, a srovnávám tak relativně 

podobná města, resp. města, která velikostně patří v rámci ČR к největším.

V analýze volebních výsledků v pražských komunálních volbách pak s pomocí indexu 

deformace vypočítávám, které strany byly v zastupitelstvu nadreprezentované či 

podreprezetované. Navíc určuji i míru proporcionality jednotlivých voleb 

prostřednictvím Loosemore-Hanby indexu.

Obecně řečeno, volby do pražského zastupitelstva se konaly již pětkrát a proto máme 

к dispozici dostatek dat к analýze. Poprvé se uskutečnily 24. listopadu 1990 podle 

zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., další ve dnech 18. - 19. listopadu 1994 

podle zákona č. 152/1994 Sb. Následující volby se konaly ve dnech 13. - 14. listopadu 

1998 podle téhož zákona jako v roce 1994, dále dne 1. a 2. listopadu 2002 podle 

volebního zákona č. 491/2001 Sb. Zatím poslední volby se konaly dne 21.a 22. října 

2006 rovněž podle volebního zákona č. 491/2001 Sb. Všechny volby se konaly a konají 

na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním a 

podle zásad poměrného zastoupení. Kandidovat mohou registrované politické strany, 

koalice nebo politická hnutí s nezávislými kandidáty i samostatní nezávislí kandidáti.

V centru mého zájmu jsou troje poslední volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy. 

Rozhodla jsem se tak proto, že v tomto období došlo ke změně zákona o hl.m. Praze a
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především к změně volebního zákona do zastupitelstev obcí. Jsem si vědoma faktu, že 

politolog může přijít s obecnějším závěrem, co skutečně volební zákon přinesl tehdy, 

jestliže proběhnou alespoň troje volby, konané podle daného zákona. Překážkou 

к tomuto cíli je  skutečnost, že komunální volby do pražského zastupitelstva proběhly 

zatím jen dvakrát. Navíc volební systém nebyl změněn pouze novelizací zákona 

o volbách do obecních zastupitelstev. Pražské komunální volby zatím vždy byly jiné, 

jelikož se vždy měnila jedna ze třech zde sledovaných a důležitých proměnných, kterou 

je velikost volebního obvodu. Přináším, z tohoto důvodu, v této práci spíše zprávu

o jednotlivých volbách, o volebních výsledcích a jejich proporcionalitě než abych 

hodnotila volební systém jako takový.

2.1.1 Volební rok 1998 a legislativní rámec voleb do pražského 

zastupitelstva
v  28

Volby do PSPCR roku 1998 přinesly změnu vládnoucí politické strany.

Vítězem voleb se stala ČSSD, která obdržela od voličů 32,31 % platných hlasů. ČSSD 

tak porazila ODS (27,74 % hlasů), pro kterou i toto číslo bylo úspěchem, jelikož od 

zimy 1997

ztrácela voličskou podporu. V pořadí třetí stranou se stala Komunistická strana Čech a 

Moravy (dále jen KSČM) s 11,03 % hlasů. „Nováčkem“ těchto voleb se stala Unie 

svobody (dále jen US) (8,60 % hlasů), vzniknuvší vystoupením některých členů z ODS, 

která získala téměř stejné procento hlasů jako Křesťanská a demokratická unie -  Čs. 

strana lidová (dále jen KDU-ČSL) (9,00 %).

28 Viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: http://www.volbv.cz/pls/psl998-win/u4. staženo
28.3.2007
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Samotné parlamentní volby v Praze29 však vypadaly jinak. Zvítězila ODS s 42,45 % 

hlasů, na druhém místě se umístila ČSSD s 23,44 % hlasů. Nejmladší politická strana 

Unie Svobody získala v Praze 13,38 % hlasů a KDU-ČSL 6,15 % hlasů.

Na celostátní úrovni byl procentní rozdíl odevzdaných hlasů mezi ČSSD a ODS cca 

4,5 % hlasů, avšak srovnáme-li výsledky parlamentních voleb na území Prahy, zjistíme, 

že rozdíl mezi prvními dvěma stranami činí téměř 20 % hlasů, což je značný náskok pro 

ODS, který potvrzuje fakt, že Praha byla a, jak dále uvidíme, je  „baštou“ ODS.

Tehdy po parlamentních volbách vláda ČSSD, ačkoliv neměla v Poslanecké sněmovně 

většinu, získala důvěru, neboť ČSSD podepsala s druhou největší stranou ODS tzv. 

Opoziční smlouvu, jejíž součástí mimo jiné bylo, že poslanci ODS opustí v době 

hlasování o důvěře vládě sněmovnu a že i v budoucí době nebudou usilovat o to, aby 

byla vládě vyslovena nedůvěra. Tato smlouva měla značné následky pro období 1998- 

2002, které se ostatně zrcadlily i v budoucím volebním zákoně.

Co se týká legislativního rámce komunálních voleb byly pražské komunální 

volby v roce 1998 konány ještě podle volebního zákona č .152/1994 Sb., do 

zastupitelstev obcí. V § 36 tohoto zákona je psáno, že volič může volit nejvýše tolik 

kandidátů, kolik zastupitelů má být zvoleno. Může označit kandidáty napříč politickým 

spektrem nebo může označit jednu politickou stranu nebo stranu a kandidáty z ostatních 

politických stran. Volič takto volí přednostně kandidáty z různých politických stran a 

poté hlasuje pro stranu, přičemž hlasuje pro kandidáty strany, jak jsou seřazeni v pořadí 

na kandidátce tak, aby bylo rozdáno tolik hlasů, kolik je rozděleno mandátů v obvodu.30

V zákoně č. 152/1994 Sb. nebyla stanovena žádná uzavírací klauzule.

29 Viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: http://www.volbv.cz/pls/psl998- 
win/u532?xkrai=31. staženo 28.3.2007

30 Viz znění § 36 zákona č. 152/1994 Sb.

21

http://www.volbv.cz/pls/psl998-


Tento zákon navazoval na zákon č. 368/1990 Sb., který dělil získané hlasy jednotlivých 

stran celými lichými čísly počínaje číslem 1 (dělitel Saint-Lagiie).

Usnesením Rady hl.m. Prahy č. 711 ze dne 21. 7. 199831 bylo stanoveno, že Praha bude 

v komunálních volbách rozdělena na 10 volebních obvodů s 55 mandáty.

2.1.2 Volební rok 2002 a legislativní rámec voleb do pražského 

zastupitelstva

Rok 2002 byl opět rokem několika voleb, 14-15. června 2002 se konaly volby do 

PSPČR,32 které vyhrála ČSSD se ziskem 30,20 % hlasů, ODS jí následovala s 24,47 % 

hlasů. Třetí stranou se stala KSČM s 18,51 %. Koalice KDU-ČSL, Unie svobody -  

Demokratická unie (dále jen US-DEU) získala 14,27% hlasů.

Opačně to však vypadalo v Praze,33 zde zvítězila ODS s 33,83 % hlasů nad ČSSD 

s 25,85 % hlasů, avšak nikoliv už s takovým náskokem před ČSSD jako ve volbách 

minulých, kdy rozdíl činil téměř 20 % hlasů. Třetí následovala Koalice KDU-ČSL a 

US-DEU s 18, 46 % hlasů. KSČM získala v Praze 11,10% hlasů.

Volební zákon, podle kterého byly konány volby do pražského zastupitelstva 

v roce 2002, byl novelizován v roce 2001 pod č. 491/2001 Sb.

Nový volební zákon zavedl uzavírací 5% klauzuli, kterou musí politické strany 

překročit, aby se vůbec mohly podílet na přerozdělování mandátů. Abych byla přesná, 

pouze strana, která nepřesáhne víc jak 5 % ze součtu všech hlasů vyděleného počtem 

volených členů zastupitelstva a vynásobeného počtem kandidátů strany se neúčastní 

dalšího zpracování výsledků voleb. V praxi se proto může stát, že mandát získá i strana, 

která obdržela méně než 5 % hlasů (KDU-ČSL v roce 2002). Tento fakt byl způsoben 

tím, že KDU-ČSL neobsadila na své kandidátce všech 70 míst.

31 Mgr.Hořáková z Magistrátu hl.m. Prahy, odpovědná za administrativu při volbách, řekla, že usnesení 
není к nahlédnutí, jelikož bylo zničeno povodní.
32 Viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: http://www.volbv.cz/pls/ps2002- 
win/ps2?xiazvk=CZ. staženo 28.3.2007
33 Viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: http://www.volbv.cz/ols/ps2002- 
win/ps42?xiazvk=CZ&xkrai=l. staženo 28.3.2007
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Druhým nej důležitějším faktorem, který měl vliv na zastoupení malých stran byla 

velikost volebního obvodu, Praha byla rozdělena na 5 volebních obvodů po 14 

zastupitelích a bylo rozhodnuto o počtu 70 členů zastupitelstva.34 Strany, které projdou 

přes klauzuli, tak ještě nemají jistotu, že získají mandát.

Nový volební zákon přinesl také změnu metody přepočtu hlasů na mandáty. Formule 

Saint-Lagüe, která malé strany zvýhodňovala byla změněna na ďHondtovu metodu. 

Podoba hlasování, respektive tři možnosti volby, byla od voleb v roce 1998 nezměněna 

a je uvedená v § 34 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev.

2.1.3 Volební rok 2006 a legislativní rámec voleb do pražského 

zastupitelstva

V parlamentních volbách35 obdržela ODS 35,38% hlasů a zvítězila tak nad 

ČSSD, která dostala od voličů jen o 3 % méně hlasů než ODS. Následovala KSČM 

s 12,81 % hlasů, KDU-ČSL s 7,22 % hlasů a do PSPČR se dostala poprvé Strana 

zelených s 6,29 % hlasů.

Mnohem jasněji to však vypadalo v Praze36, kde ODS se ziskem 48,32 % hlasů porazila 

ČSSD s 23,29 %hlasů. ODS tak o více než 25 % hlasů předstihla ČSSD. Třetí místo 

v počtu obdržených procent hlasů získala Strana zelených (9,19 %). Následovala KSČM 

s 7,90 % hlasů a KDU-ČSL s 4,84 % hlasů.

Je důležité poznamenat, že politické kampaně jednotlivých stran v parlamentních i 

komunálních volbách v roce 2006 byly vedeny velmi profesionálně a masivně, na rozdíl 

od kampaní předchozích. Typická pro ně byla snaha personalizovat volbu, což se 

objevilo i ve volbách komunálních. Paradoxně tak byli Pražané vyzýváni, aby volili

34 Usnesení Zastupitelstva ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební 
období 2002 - 2006, viz oficiální webové stránky hl.m.Prahy: http://www.praha-
mesto.cz/(fe3p4t55ldoahlr5oad0v4vhy?ido=4552&sh = 226658203&path=aplikace&apl=usneseni&case= 
zastupitelstvo&ucUsnp=l&tbText=&tbCUsn=42%2f02&tbCTisk=&rbSoucast=0&tbDatumOd = 1.10.1993& 
tbDatumPo=28.3.2007. staženo 28.3.2007
35 Viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: http://www.volbv.cz/pls/ps2006/ps2?xiazvk=CZ. 
staženo 28.3.2007
36 Viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:
http://www.volbv.cz/pls/ps2006/ps3ll?xiazvk=CZ&xkrai= l. staženo 28.3.2007
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Pavla Béma primátorem, ačkoliv tato pravomoc náleží zastupitelům a nikoliv 

Pražanům.

Co se týká volebního zákona, konaly se volby do pražského zastupitelstva 

v loňském roce podle stejného zákona jako v roce 2002.

Pro přepočet hlasů na mandáty byla tedy použita d'Hondtova metoda přepočítávání 

hlasů, uzavírací klauzule byla 5 %. Zastupitelé opět využili své pravomoci, změnit 

volební obvod, stalo se tak usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/13 

ze dne 25.5.2006.37

I přes veškeré úsilí se mi nepodařilo, dostat se к důvodovým zprávám,38 na základě 

kterých zastupitelé odhlasovali změnu počtu volebních obvodů. Nejzajímavější by jistě 

bylo právě zdůvodnění jednoho volebního obvodu. Mohu se pouze domnívat, že 

vzhledem к tomu, že v letních parlamentních volbách získala ODS v Praze o 25 % více 

hlasů než druhá ČSSD, spolehla se na to, že může počítat s vysokou voličskou 

podporou. Zároveň měla opravdu silného leadera v podobě Pavla Béma. Kdyby byla 

Praha rozdělena do více volebních obvodů, můžeme se domnívat, že by první příčky 

obsadily především strany s vysokou voličskou podporou, ty by pravděpodobně 

obsadily nejvíce křesel a malé strany by neměly příliš šancí se do zastupitelstva dostat. 

Jestliže však ODS spoléhala na svou podporu u voličů, mohla v rámci jediného 

pražského obvodu obdržet více voličských hlasů a tedy i mandátů než by mohla dostat, 

kdyby Praha byla rozdělena do více obvodů. Druhým důvodem, který má mou 

domněnku podpořit, je  fakt, že trendem současných politických kampaní je snaha 

o personalizaci voleb a Pavel Bém byl opravdovou osobností ODS. Myslím si, že by 

ODS v rámci několika volebních obvodů nemohla nabídnout osobnosti, které by lákaly

37 Usnesení Zastupitelstva ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební 
období 2006 -  2010, viz oficiální stránky hl.m. Prahy: htto://www.praha-
mesto.cz/ffe3D4t55ldoah Ir5oqd0v4vhy?ido=4552&sh=226658203&path=aplikace&apl = usneseni&case= 
zastupitelstvo&ucUsnp=l&tbText=&tbCUsn=38%2fl3&tbCTisk=&rbSoucast=0&tbDatumQd = 1.10.1993& 
tbDatumPo=28.3.2007. staženo 28.3.2007
38 Viz poznámka pod čarou č. 27
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к volbě ODS, stejně jako Pavel Bém. Byla to vysoká hra, na kterou ODS v Praze 

vsadila. Ta hra v podobě jednoho volebního obvodu, ale v komunálních volbách do 

pražského zastupitelstva vyšla (přesné výsledky jsou obsahem kapitoly 3.3) a Bém pak 

v zastupitelstvu, kde měla absolutní většinu ODS, obhájil svoje křeslo z minulého 

volebního období.

3. VOLBY DO PRAŽSKÉHO ZASTUPITELSTVA, MÍRA REPREZENTACE 

POLITICKÝCH STRAN

Předpokladem každé volební analýzy je detailní rozbor volebních výsledků. 

Potom co jsem uvedla volební výsledky v parlamentních volbách v celé ČR a v Praze, 

nastal čas uvést pro orientaci výsledky u komunálních voleb do obecních zastupitelstev, 

dále výsledky v několika největších statutárních městech ČR a v neposlední řadě 

volební výsledky do zastupitelstva hl.m. Prahy. Vzhledem к tomu, že Praha je „baštou“ 

ODS a pravicových stran, je již teď jasné, kdo volbám dominoval.

Uvádím volební výsledky jednotlivých stran v pražských komunálních volbách a určuji 

míru jejich reprezentace. Pro toto měření používám jednoduchého vzorce:

Y = sVv1

Tato míra reprezentace se vypočítá indexem deformace39, který měří míru 

nadreprezentace a podreprezentace každé strany, přičemž procento mandátů (s1) 

získaných politickou stranou se vydělí procentem obdržených hlasů (v1) [Lebeda, Kubát 

in Novák 2004: 415].

Ideální stav, který odpovídá maximální proporcionalitě, se vždy rovná jedné. Pokud je 

číslo větší než jedna, vyjadřuje výsledek kolikrát více získala politická strana mandátů 

nežli obdržela hlasů. V opačném případě, pokud je číslo menší než jedna, odpovídá

v angličtině advantage ratio, u nás též známe jako index reprezentace39
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výsledek podreprezentaci dané politické strany. Hodnota také ukazuje kolikrát méně 

získala strana mandátů než obdržela hlasů. Disproporcionalita je  tedy takový jev, při 

kterém procenta mandátů jednotlivých stran neodpovídají procentům hlasů. Jde 

o situaci, kdy jsou jednotlivé strany nadreprezentovány a jiné podreprezentovány. Měli 

bychom se vyvarovat zavádějících definic, které dezimpretují obecnou povahu 

disproporcionality, není totiž pravidlem, že právě velké strany jsou vždy 

nadereprezentovány a malé naopak podreprezentovány [Lebeda 2006: 886].

3.1 VOLBY V LISTOPADU 1998

Jak je v předchozí kapitole uvedeno, komunální politika nemá jednu jedinou 

tvář, liší se od sebe jak regionálně, tak velikostně, v malé obci funguje odlišně než 

v krajské metropoli, neexistují zkrátka jedny komunální volby, je jich přes šest tisíc 

[Balík 2003: 10]. Uvést, proto na tomto místě, výsledky voleb do zastupitelstev obcí, 

nám vzhledem к vybranému tématu vůbec nic neřekne. Při volbách v obcích a při 

volbách do zastupitelstev statutárních měst, a tím více při volbách do zastupitelstva 

hl.m. Prahy je rozdíl v počtu voličů, respektive v počtu odevzdaných hlasů. A tak 

zatímco u obce s 200 voliči a 7 volenými členy zastupitelstva připadá najeden mandát 

zhruba třicet voličů, v případě hlavního města je to více než 14000 [Balík 2002]40. 

Tento fakt pak vysvětluje, proč nezávislí získají od voličů v komunálních volbách 

vysoké procento hlasů na rozdíl od politických stran, které jsou většinou strany 

parlamentními. Na druhou stranu však získávají menší procento mandátů.

V komunálních volbách v roce 1998 (tabulka 2) získali nezávislí kandidáti 

58,8%  mandátů, což ale představuje pouhých 18,5 % hlasů. Díky dobré pozici na 

venkově se na druhém místě umístili křesťanští demokraté (11,8 % mandátů a 11,7 % 

hlasů). Třetí stranou v počtu získaných mandátů se stala KSČM s 9,6 % mandátů a

40Balík, S.: Komunální volby - česká pravice se odráží ode dna?, In Revue Proglas, 9/2002; viz oficiální 
webové stránky Centra pro demokracii a kulturu: http://www.cdk.cz/rp/clankv/81/komunalni-volbv- 
ceska-pravice-se-odrazi-ode-dna/. staženo 1.2.2007
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14,4% hlasů. Největší počet hlasů získala ODS (22,7 %), což jí ale vyneslo 8,7 % 

mandátů. ČSSD skončila v počtu získaných mandátů předposlední (6,6 %), dostala

17,1 % hlasů. Poslední stranou, která získala 1,1 % mandátů byla US, která od voličů 

získala 5,2 % hlasů [Rojčík in Balík 2003: 47].

Tabulka 2. Volby do obecních zastupitelstev v roce 1998

Strany a hnutí, volby 1998: Procento získaných 

mandátů:

Procento získaných hlasů

NK 58,8 18,5

KDU-CSL 11,8 11,7

KSČM 9,6 14,4

ODS 8,7 22,7

ČSSD 6,6 17,1

US 1Д 5,2

Zdroj: Rojčík in Balík 2003: 47

Abychom však mohli srovnat volební výsledky do pražského zastupitelstva, je 

třeba uvést výsledky voleb do statutárních měst, které se přece jen svým charakterem a 

velikostí alespoň přibližují volbám v Praze. Vybrala jsem si proto Brno, Ostravu a Plzeň 

(tabulka 3).

V Brně získala největší procento mandátů ODS (29,6 %), následovala jí ČSSD 

s 22,2 %, polepšila si tak od minulých voleb o více než 13 %, třetí stranou bylo KDU- 

ČSL s 13 % mandátů. KSČM získala 11,1 % mandátů.

Stejně tak v Ostravě zvítězila ODS s 34,6 % mandátů, ČSSD si v těchto volbách 

polepšila a získala 27,3 % mandátů o více než 16 % mandátů než ve volbách 

předchozích.KSČM získala 16,4 % mandátů a o více než 5 % mandátů si pohoršila ve 

srovnání s minulými volbami. Čtvrtou stranou se stala KDU-ČSL se 7,3 % mandátů.
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V Plzni si ODS od předchozích voleb mírně pohoršila, získala 32,6 %, což je o 1,4 % 

mandátů méně. Druhou stranou s nejvyšším počtem mandátů se stala ČSSD s 23,9 % 

mandátů, polepšila si o 9 %. KSČM získala 13 % mandátů, KDU-ČSL 8,7 %, polepšení

o 4,4 % a US 8,7 % mandátů.

Tabulka 3. Výsledky voleb do zastupitelstev vybraných statutárních měst ČR

(1998)

Volby 1998 Strany nebo hnutí, procento získaných mandátů, (zisk, ztráta oproti 

minulým volbám)

Brno ODS 29,6 

(+4Д)

ČSSD 22,2 

(+13,1)

KDU-CSL 13,0 

(+3,9)

KSČM 11,1 

(-1,6)

Ostrava ODS 34,6 

(+3,7)

ČSSD 27,3 

(+16,4)

KSČM 16,4 

(-5,4)

KDU-CSL 7,3 

(+1,8)

Plzeň ODS 32,6 

(-1,4)

ČSSD 18,4 

(0)

KSČM 11,4 

(-1,9)

KDU-CSL 8,7 

(+4,4) ;US 

8,7(0)

Zdroj: Rojčík in Balík 2003: 50-51

Úspěch ODS v komunálních volbách obecně je zřejmý, ODS získala největší procento 

mandátů ve všech statutárních městech kromě Havířova, kde vyhrála ČSSD nad ODS 

s téměř 5% mandátním náskokem [Rojčík in Balík: 51].

V komunálních volbách v roce 1998 registrovala Praha 1 010 491 voličů, 

z nichž 39,17 % (tabulka 4) volit skutečně přišli.

Tabulka 4. Počet zapsaných voličů a účasl ve volbách do Zastupitelstva hl.m.Praha
Volby 1998 1 010 491 a 39,17%
Volby 2002 984 932 a 35,29%42
Volby 2006 971 000 a 42,2%4J

41 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:http://www. volbv.cz/pls/kvl998- 
win/kv31 ?xíazvk=CZ&xdzl =4&xdz2=4&xdz=4&xdzm=16. staženo 28.3.2007
42 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:http://www, volbv.cz/pls/kv2002- 
win/kvllll?xiazvk=CZ&xId=l&xkod=554782&xdz-48ixnumnuts=1100&xtvD=2&xobecnaz=Praha. 
staženo 28.3.2007
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Zdroj: víz poznámka pod čarou 41-43

Volební účast v pražských komunálních volbách v roce 1998 nebyla valná, ve srovnání 

s jinými kraji šlo vůbec o nejnižší účast [Rojčík in Balík 2002: 45]. Ve volbách do 

pražského zastupitelstva (tabulka 5) zvítězila se 36,88 % hlasů ODS a získala tak 21 

mandátů, druhou vítěznou stranou se stala Čtyřkoalice s 28,07 % hlasů, které jí vynesly 

16 křesel v zastupitelstvu, ČSSD dostala 17,53 % hlasů a 10 mandátů. Poslední 

politickou stranou, která dostala mandáty v zastupitelstvu byla KSČM s 10,02 % hlasů a 

8 mandátů.

Tabulka 5. Volby do Zastupitelstva hl.m.Prahy 1998

Volební výsledky politických stran v % hlasů11 a v % mandátů a v mandátechb,

ODS 36,88% 38,18% a 21 mandátů

CTYRKO ALICE 28,07% 29,09% a 16 mandátů

ČSSD 17,53% 18,18% a 10 mandátů

KSČM 10,02% 14,55% a 8 mandátů

Zdroj: viz poznámka pod čarou44a45

Pouhým pohledem na tato čísla se můžeme domnívat, že zisk mandátů ČSSD je 

poněkud podhodnocený oproti KSČM. ČSSD získala ve volbách o více než 7 % více 

hlasů než KSČM, avšak dostala pouze o 2 mandáty více než KSČM. Pohlédneme-li na 

zisk ODS, která obdržela o 8% více hlasů než Čtyřkoalice a získala o tudíž o 5 mandátů 

více, je vidno, že zisk ČSSD oproti KSČM není zcela spravedlivě distribuován.

Je však nutné tato slova doplnit a potvrdit nebo vyvrátit skutečnou analýzou, proto 

vypočítám míru reprezentace jednotlivých politických stran ve volbách 1998. Z grafu 1,

43 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:
http://www. volbv.cz/Dls/kv2006/kvl211 ?xiazvk=CZ&xid=l&xv=l&xdz=4&xnumnuts=ll0. staženo
28.3.2007

44 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu : h ttp ://volbv. cz/o Is/k v1998-
win/kv411111 ?xiazvk=CZ&xdzl =4&xdz2=4&xdz=4&xdzm=16&xnumnuts=1100. staženo 28.3.2007
45 viz oficiální stránky Českého statistického úřa du : http ://volby, cz/o Is/k v1998-
win/kv2111119?xiazvk=CZ&xdzl =4&xdz2=4&xdz=4&xdzm=16&xnumnuts=ll00&xstrana=0, staženo
38.3.2007
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uvedeného na stránce 38 vyplývá, že ve volbách do pražského zastupitelstva byly tři 

nejúspěšnější strany (ODS, Čtyřkoalice a ČSSD) reprezentovány v zastupitelstvu téměř 

ideálně (Y = 1,03), oproti tomu poslední strana, která v zastupitelstvu obhájila svou 

pozici, byla KSČM, která překvapivě byla l,45x více nadreprezentovaná. Tento fakt 

vyvrací mou předchozí větu, že ČSSD byla podhodnocená, naopak všechny tři strany 

získaly téměř stejný počet mandátů, kolik získaly hlasů, oproti tomu KSČM vytěžila 

tyto volby z odevzdaných hlasů nejvíce.

Zdůvodněním tohoto jevu, je  matematická formule, o níž jsme řekli, že 

nadreprezentovává malé a střední strany, v tomto případě byla KSČM nejmenší stranou, 

která se dostala nad uzavírací klauzuli a rovněž i přirozený práh, který byl dán velikostí 

volebního obvodu a těžila tak z volební formule.

3.2 VOLBY V LISTOPADU 2002 

Úspěch nezávislých kandidátů byl u voleb do obecních zastupitelstev opět 

značný, výrazně vyšší počet zastupitelů získali tradičně nezávislí kandidáti, následovala 

KDU-ČSL, ODS, KSČM, ČSSD a SNK sdružení nezávislých (dále jen SNK). 

Nej úspěšnější navrhující stranou, co do počtu získaných hlasů v rámci celého území ČR 

při volbě do všech druhů zastupitelstev, byla ODS, následovaná ČSSD, KSČM, 

nezávislí kandidáti, KDU-ČSL, SNK, US-DEU (tabulka 6) [Krutílek in Balík 2003: 56]. 

Tabulka 6. Volby do obecních zastupitelstev v roce 2002

Strany a hnutí, volby 2002: Procento získaných 

mandátů:

Procento získaných hlasů

NK 54,52 14,08
KDU-CSL 9,86 9,96
ODS 9,36 25,36
KSČM 9,32 14,56
ČSSD 7,53 15,60
SNK 5,01 5,31
NEZ 1Д2 1,48
US-DEU 0,99 4,10
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SZ 0,21 1,44
ED 0,14 1,82
Zdroj: Krutílek in Balík 2003: 56

V námi sledovaných třech městech (tabulka 7), byla situace nej zajímavější 

v Brně, kde vyhrála ODS se 40 % mandátů, následovala jí s 20 % odstupem ČSSD. 

ODS si tak polepšila a získala o 10 % mandátů více než ve volbách předchozích. KDU- 

ČSL získala 16,36 % mandátů shodně s KSČM. Úspěch zde zaznamenala strana 

zelených, která dostala 7,27 % mandátů. US-DEU se do zastupitelstva vůbec nedostala 

(4,62 % hlasů).

V Ostravě zvítězila ODS s 36,36 % mandátů, následovala jí ČSSD s 29,09 % mandátů. 

Třetí stranou s nejvíce procenty mandátů se stala KSČM 21,82 %. Dále mandáty doslala 

KDU-ČSL 7,27 % a SNK 5,45 %. US-DEU se i zde vůbec nedostala do zastupitelstva 

(3,65 % hlasů).

V Plzni získala ODS 42,56 % mandátů, o polovinu mandátů méně získala ČSSD 

s 21,28 % mandátů. ODS si tak polepšila a získala o 10 % mandátů více než ve volbách 

předchozích KSČM byla třetí stranou s 14,89% hlasů. Mandáty také získala strana 

mimoparlamentní Pravá volba pro Plzeň s 8,51 % mandátů. KDU-ČSL dostala po 

6,38 % mandátů a US-DEU 4,26 % mandátů.

Tabulka 7. Výsledky voleb do zastupitelstev vybraných statutárních měst ČR 

(2002)

Volby 2002 Strany nebo hnutí, procento získaných mandátů, (zisk, ztráta oproti 

minulým volbám)

Brno (a) ODS 40,0 

(+10,4)

ČSSD 20,0 

(-2,2)

KDU-CSL

16.3

(+3,3), KSČM

16.3 (+5,2)

SZ 7,2 

(-)
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Ostrava (b) ODS 36,3 

(+1,7)

ČSSD 29,0 

(+1,7)

KSČM 21,8 

(+5,4)

KDU- 

ČSL7,3(0) 

SNK 5,4 (-)

Plzeň (c) ODS 42,5 

(+10)

ČSSD 21,2 

(+2,8)

KSČM 14,8 

(+3,8)

PVpP 8,51 (-) 

KDU-ČSL 6,3 

(-2,32);US 4,2(- 

4,4)

Zdroj: Krutílek in Balík 2003: 71 -73, poznámka pod čarou46,47a 48

Výsledky voleb do zastupitelstev statutárních měst dopadly dobře pro ODS, avšak 

vítězství jako v roce 1998, kdy nezvítězila pouze v jednom statutárním městě se 

nekonalo. KSČM vyhrála v počtu procent mandátů v Havířově, Karviné a v Mostu, 

ČSSD zas v Olomouci. [Krutílek in Balík: 71-73]

Volby do pražského zastupitelstva se v roce 2002 konaly podle nového 

volebního zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Co se týče počtu 

voličů v komunálních volbách do pražského zastupitelstva, zapsáno bylo méně voličů 

než ve volbách minulých (zapsáno 984 932 voličů) a procento voličů, kteří se dostavili 

к volebním urnám, bylo téměř o 4 % menší (35,29 %, tabulka 4) než ve volbách 

předchozích. Volební účast v hlavním městě Praze byla opět nejnižší ze všech krajů 

v ČR. [Krutílek in Balík 2004: 65].

Vítězem komunálních voleb v Praze (tabulka 8) se i v roce 2002 stala ODS s 35,54 % 

hlasů a 30 mandáty. Sdružení ED-NK49 získalol8,37 % hlasů a 15 mandátů. ČSSD

46 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:htto://www. volbv.cz/ols/kv2002- 
win/kvllll?xiazvk=CZ&xId=l&xkod=554821&xdz=3&xnumnuts=8106&xtvD=l&xobecnaz=ostrava. 
staženo 1.4.2007
47 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: http://www.volbv.cz/pls/kv2002-
win/kvl 111 ?xiazvk=CZ&xId=l&xkod=582786&xdz=3&xnumnuts=6202&xtvD=l&xobecnaz=brno. 
staženo 1.4.2007
48 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:htto://www. volbv.cz/p/s/kv2002-
win/kvl 111 ?xiazvk-CZ&xId=l&xkod=554791&xdz=3&xnumnuts=3203&xtvp=l&xobecnaz=Dlze%F2. 
staženo 1.4.2007
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získala 14,66 % hlasů a 12 mandátů. V pořadí čtvrtou stranou, která získala nejvíce 

voličských hlasů byla KSČM (10,83%) s 8 mandáty. Po dvou mandátech dostala 

Koalice SNK, SZ a SOS (5,03 %) a US-DEU (5,64 %), strany voliči chápané jako 

alternativy к ODS. Jeden mandát si z těchto voleb odnesla KDU-ČSL (4,56 %), ten 

navíc díky rozdělení Prahy do volebních obvodů. US-DEU tak ve srovnání 

s předchozími volbami dokázaly obhájit pouhou třetinu těchto hlasů.50

Tabulka 8. Volby do zastupitelstva hl.m.Prahy 2002

Volební výsledky politických stran v % hlasů a v % mandátů a v mandátech

ODS 35,54% 42,86% a 30 mandátů

ED-NK 18,37% 21,43% a 15 mandátů

ČSSD 14,66% 17,14% a 12 mandátů

KSČM 10,83% 11,43 a 8 mandátů

US-DEU 5,64 % 2,86% a 2 mandáty

SNK, SZ, SOS 5,03% 2,86% a 2 mandáty

KDU-CSL 4,56 % 1,43% a 1 mandát

Zdroj: viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: httD.V/volbv.cz/pls/kv2002- 
win/kv!2111 ?xiazvk=CZ&xId= 1 &xnumnuts=11 OO&xdzl =4&xdz2=4&xdz=4&xdzm=16. staženo 
28.3.2007

Už na pohled je zřejmé, že politické strany, které získaly kolem 5% hlasů 

jsou volebními výsledky znevýhodněny například oproti KSČM. Tato strana získala, jak 

už bylo řečeno, 10,86% hlasů a 8 mandátů, poloviční počet hlasů získala Koalice SNK, 

Strany zelených a Strana pro otevřenou společnost (dále jen SNK, SZ a SOS) nebo US- 

DEU, tyto strany však získaly pouze 2 mandáty, což j e v  porovnání s mandátovými 

zisky KSČM poněkud málo.

49 Volební stranou bylo Sdružení ED-NK, které se skládalo ze Spojených demokratů-Sdruženích 
nezávislých (7), dále ze zastupitelů bez politické příslušnosti (5), ODA (1), Demokratiské ligy (1) a Cesty 
změny (1). Navrhující stranou byli Spojení demokraté-Sdružení nezávislých.
50 Balík, S.: Komunální volby -  česká pravice se odráží ode dna?, In Revue Proglas, 9/2002; viz oficiální 
webové stránky Centra pro demokracii a kulturu: http://www.cdk.cz/rp/clankv/81/komunalni-volbv- 
ceska-pravice-se-odrazi-ode-dna/. staženo 1.2.2007
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Pojďme tyto údaje ověřit měřením pomocí indexu reprezentace se zaokrouhlením na 

dvě desetinná čísla. V přiloženém grafu 1 na straně 38 nalezneme, že strany, které 

dostaly více než 15 % hlasů jsou nadreprezentovány o cca l,2x více než je ideální 

proporcionalita (ODS-1,20; ED-NK-1,16; ČSSD-1,16). KSČM získala téměř stejně 

mandátů jako obdržela hlasů (1,05), avšak Koalice SNK, SZ, SOS, koalice US-DEU 

získaly o 0,56, respektive 0,50 mandátů méně než získaly hlasů od svých voličů. KDU- 

ČSL byla znevýhodněna ještě více, získala 0,31 mandátů méně než činily odevzdané 

hlasy.

3.3 VOLBY V LISTOPADU 2006

I v komunálních volbách roku 2006 (tabulka 7) dominovali v počtu získaných 

mandátů nezávislí kandidáti, získali 46,9 % mandátů, avšak potřebovali к tomu 

pouhých 8,7 % hlasů, Na druhém místě se překvapivě s 11,2 % mandátů umístila ODS, 

která tak obdržela svých 36,2 % hlasů. Třetí stranou s nejvyšším počtem procent 

mandátů byla KDU-ČSL s 8,0 % mandátů a 5,7 % hlasů. Téměř shodný počet procent 

mandátů získala ČSSD (6,9 % mandátů a 16,6 % hlasů) a KSČM (6,8 % mandátů ale 

10,7 % hlasů).

Tabulka 9. Volby do obecních zastupitelstev v roce 2006

Strany a hnutí, volby 2006: Procento získaných 

mandátů:

Procento získaných hlasů

NK 46,94 8,71
KDU-CSL 8,09 5,76
ODS 11,27 36,20
KSČM 6,84 10,79
ČSSD 6,94 16,63
SNK-ED 2,06 3,55
US-DEU 0,07 0,05
SZ 0,65 5,04
Zdroj: viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:
http://www. volby.cz/Dls/kv2006/kvl2 ll?xiazvk=CZ&xid-l&xv=l&xdz=6&xnumnuts=0. staženo 
1.4.2007
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Pro pořádek je nutno uvést, jak dopadly komunální volby v našich třech 

sledovaných městech (tabulka 10).

V Brně sice vyhrála ODS (34,55 %mandátů), oproti minulým volebním obdobím však 

ztratila o 5,5 %. Druhou nejúspěšnější stranou byly ČSSD, která získala o více než 10 % 

mandátů méně než ODS. V Brně pak velmi překvapila Strana zelených, která oproti 

jiným stranám si polepšila, zdaleka nejvíce a získala 12,73 % mandátů, následovala ji 

KDU-ČSL, koalice SOS a NK a KSČM.

V Ostravě, narozdíl od Brna si ODS opět výrazně polepšila a získala 43,64 % mandátů, 

o více než 10 % mandátů méně obdržela ČSSD (32,73%), KSČM získala 18,18% 

mandátů. Poslední stranou, která se dostala do zastupitelstva byla KDU-ČSL s 5,45 % 

mandátů.

V Plzni dosáhla ODS opět výrazného vítězství (46,81 %) nad druhou stranou, ČSSD 

(21,28 %), a to o více než 25 % mandátů. Třetí stranou s 12,77 % mandátů byla KSČM, 

Pravá volba pro Plzeň získala 6,38% mandátů, stejně jako KDU-ČSL a koalice SNK- 

UD a US.

Tabulka 10. Výsledky voleb do zastupitelstev vybraných statutárních měst ČR 
(2006)

Volby 2006 Strany nebo hnutí, procento získaných mandátů, (zisk, ztráta oproti 

minulým volbám)

Brno (a) ODS 34,5 (- 

5,5)

ČSSD 23,6 

(+3,6)

KDU-CSL

10,9

(-5,6), KSČM 

9,0(-7,3)

SZ 12,7 

(+5,5);

SOS,NK 9,9 (O)

Ostrava (b) ODS 43,6 

(+7,3)

ČSSD 32,7 

(+3,7)

KSČM 18,8 

(-3)

KDU-CSL 5,4(- 

1,9)
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Plzeň (c) ODS 46,8 ČSSD 21,2 KSČM 12,7 PVpP 6,3 (-2,2)

(+4,3) (+0) (-2Д) KDU-ČSL 6,3

(+0);koal.SNK-

ED,US,... 6,3

Zdroj:víz poznámka pod čarou51,52 a 53

Fenoménem loňských komunálních voleb se stala nadpoloviční zastupitelská většina 

jedné strany v některých statutárních městech, v rámci poměrného systému byla 

sestavena jednobarevná rada ODS v Kladně, v Českých Budějovicích, Děčíně, 

Teplicích, Hradci Králové a Praze.54 Pouze ve 4 statutárních městech ČR nezískala 

ODS nejvíce procent mandátů, v Karviné zvítězila KSČM, ve Frýdku-Místku ČSSD, 

v Mostu Sdružení SOS a NK a v Přerově získala ČSSD stejný počet mandátů jako 

ODS.55

Již v předchozí kapitole jsem poznamenala, že volební systém je také nutno 

analyzovat z dlouhodobějšího hlediska. Právě volby v roce 2006 byly druhými volbami 

konanými podle daného volebního zákona, a proto bude jistě zajímavé zaměřit se na 

tyto volby a na výsledky, které přinesly. Přesto však musím mít na paměti, že volební 

systém komunálních voleb v Praze nebyl stejný jako v roce 2002, ale byl opět změněn 

odlišným počtem volebních obvodů.

51 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:
http : //www, volbv. cz/ols/kv2006/kvl21 l?xiazvk=CZ&xid=l&xv=l&xdz=3&xnumnuts=6202. staženo
1.4.2007 b) viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:

52viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:
http://www. volbv.cz/pls/kv2006/kvl211?xiazvk=CZ&xid=l&xv=l&xdz=3&xnumnuts=8106. staženo
1.4.2007
siviz oficiální stránky Českého statistického úřadu:
http://www, volbv.cz/pls/kv2006/kvl2 ll?xiazvk=CZ&xid=l&xv=l&xdz=3&xnumnuts=3203. staženo
1.4.2007

54 Balík, S.: Komunální volby -  česká pravice se odráží ode dna?, In Revue Proglas, 9/2002; viz oficiální 
webové stránky Centra pro demokracii a kulturu: http://www.cdk.cz/rp/clankv/81/komunalni-volbv- 
ceska-pravice-se-odrazi-ode-dna/. staženo 1.2.2007
55Viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: http://volbv.cz/pls/kv2006/kvl2?xiazvk=CZ&xid = l.  
staženo 1.5.2007
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Pozitivní zprávou v komunálních volbách do pražského zastupitelstva bylo, že ačkoliv 

byl počet zapsaných voličů menší než ve volbách minulých (971 000), procentuální 

počet voličů, kteří se zúčastnili voleb byl vyšší (42,2 %, tabulka 4). ODS opět 

v komunálních volbách v Praze (tabulka 9) obhájila své prvenství, dokonce předčila své 

dřívější volební výsledky a získala v Praze 54,43 % hlasů (42 ze 70 mandátů). O mnoho 

méně získala ČSSD (15,88 %, 12), dále KSČM (7,9 %, 6), SZ (7,8 %, 6) a SNK ED 

(5,39 %, 4). Lidovci v rámci koalice s nestraníky mandát vůbec nedostali (3,26 %).

Tabulka 11. Volby do zastupitelstva hl.m.Prahy 2006

Volební výsledky politických stran v % hlasů a v % mandátů a v mandátech

ODS 54,43% 60% a 42 mandátů

ČSSD 15,88% 17,14% a 12 mandátů

KSČM 7,93 % 8,57% a 6 mandátů

SZ 7,80 % 8,57% a 6 mandátů

SNK-ED 5,39% 5,71% a 4 mandátů

KDU-CSL a Nestraníci 3,26 % 0 mandát

Zdroj: viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:
htto://volbv. cz/Dls/kv2006/kvl 211 ?xiazvk=CZ&xid=l &xv=l &xdz= 4&xnumnuts=l 100, staženo 
28.3.2006

Pakliže přistoupíme к měření míry reprezentace jednotlivých politických stran, 

dostaneme velmi podobná čísla. Kdybych bývala byla zaokrouhlila výsledek 

jednotlivých stran na jedno desetinné číslo, dostala bych číslo od všech zastoupených 

politických stran stejné (1,1), což se blíží ideální reprezentaci. Pro pořádek, jednalo se v 

případě ODS (Y=l,10), ČSSD (Y=l,07), SNK-ED (Y=l,05), KSČM (Y=l,08) , SZ 

(Y=l,09).
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Graf 1 : Míra reprezentace

*v roce 98 kandidovala KDU ČSL a US-DEU v rámci 4Koalice

SNK.

Sečteno a podtrženo, nejpoměmější volební výsledky nabídly komunální 

volby v roce 2006. Ačkoliv jsme si v první kapitole řekli, že ďHondtova metoda 

přepočítávání hlasů nahrává z dlouhodobého hlediska velkým stranám, zde к tomu

nedošlo, jelikož má tuto vlastnost pouze v malých obvodech a v komunálních volbách

roku 2006 byl stanoven pouze jeden volební obvod.

Volby v roce 2002 tak proporční výsledky zdaleka nepřinesly. Strany, které získaly 

vysoké procento hlasů byly nadreprezentovány, strany, které dostaly hlasů méně byly 

podreprezentovány. Téměř ideálně reprezentovaná zde byla pouze KSČM. Nejvíce 

podreprezentovaná zde byla KDU-ČSL, vysvětlení tohoto faktu spočívá ve velikosti 

volebního obvodu, rozdělením do 5 volebních obvodů stejně tak jako v metodě 

přepočítávání hlasů a navíc i ve skutečnosti, že KDU-ČSL nemá v Praze příliš velkou 

podporu.56

56 výsledky KDU-ČSL v 1., 2., 3., 4.. a 5. volebním obvodu ve volbách v roce 2002, viz oficiální webové 
stránky Českého statistického úřadu:
1. httP://volbv.cz/pls/kv2002-
win/kvl 11 l?xiazvk=CZ&x!d = l&xkod=554782&xdz=4&xnumnuts= 1100&xtvp=3&xcobvodu = 1. staženo
1.5.2007
2. http://volbv.cz/pls/kv2002-
win/kvllll?xiazvk=CZ&xId=l&xkod=554782&xdz=4&xnumnuts=1100&xtvp=3&xcobvodu=2. dtto
3. http://volbv.cz/pls/kv2002-
win/kvllll?xiazvk=CZ&xId=l&xkod=554782&xdz=4&xnumnuts=1100&xtvp=38o<cobvodu=3. dtto
4. http://volbv.cz/pls/kv2002-
w in/kvllll?xiazvk=CZ&xId = l&xkod = 554782&xdz=4&xnumnuts=1100&xtvp=3&xcobvodu=4. dtto
5. http://volbv.cz/pls/kv2002-
win/kvllll?xiazvk=CZ8o<Id=18o<kod=554782&xdz=4&xnumnuts=1100&xtvp=38occobvodu=5. dtto

38

httP://volbv.cz/pls/kv2002-
http://volbv.cz/pls/kv2002-
http://volbv.cz/pls/kv2002-
http://volbv.cz/pls/kv2002-
http://volbv.cz/pls/kv2002-


Zastoupení politických stran se ve volbách roku 1998 rovnalo ideální reprezentaci, tedy 

až na KSČM, která byla v tomto případě o l,45x nadreprezentovanější než ostatní 

strany v zastupitelstvu. Toto číslo představuje zdaleka nejvyšší nadreprezentaci ze všech 

stran ve třech analyzovaných volebních obdobích.

4. PROPORCIONALITA JEDNOTLIVÝCH VOLEB

O reprezentaci, podreprezentaci či nadreprezentaci jednotlivých stran vypovídá 

index míry proporcionality. Vzhledem к tomu, že už jsem výše uvedla, že volební 

systém má vliv na podobu stranického systému, je zřejmé, že je to právě i míra 

proporcionality, která podobu stranického systému ovlivňuje. Determinuje počet a 

velikost jednotlivých politických stran, má vliv i na rozložení politických sil v rámci 

zastupitelstva. Co však proporcionalita skutečně znamená? Teoretická čistá 

proporcionalita volebního systému znamená, že procenta hlasů jednotlivých stran jsou 

totožná s jejich procenty mandátů. Disproporcionalita poměr změní. Tomuto jevu se 

říká nadreprezentace , tj. více procent mandátů než procent hlasů a podreprezentace 

méně procent mandátů než procent hlasů. [Gallagher in Rose 2000: 238-240].

Potíž je s indexem měřící proporcionalitu v tom, že neexistuje jedna všeobecně 

uznávaná definice proporcionality [Lebeda 2006 : 658]. Existuje celá řada indexů 

měřící proporcionalitu, resp.disproporcionalitu.57 К  měření míry proporcionality jsem si 

zvolila index Loosemore-Hanby, který se značí jako D, přičemž vzorec je následující:

D = 1/2  ElVi-Sil

К výsledku dopějeme tak, převedeme na absolutní hodnoty rozdíly mezi procentem 

hlasů (V j)  a procentem mandátů(Sj) jednotlivých stran, ty pak sečteme i spolu s procenty 

hlasů stran, které se do zastupitelstva nedostaly (procenta hlasů těchto stran mohou do 

výpočtu vstoupit najednou). Výsledek vydělíme dvěma. Hodnoty Loosmore-Hanby

57 Viz [Pennisi 1998: 3-19] a [Taagepersa, Shugart 1989: 67-76, 104-111]
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indexu se pohybuje v intervalu 0-100, kde 0 představuje absolutní proporcionalitu, což 

znamená, že procento hlasů každé strany je  shodné s procentem obdržených mandátů a 

100 krajní disproporcionalitu [Lebeda 2006: 661J. Vypočtený výsledek vypovídá

o kolik procentních bodů se celkový výsledek voleb odchyluje od proporcionality. Pro 

orientaci v číslech, reálné volební situace se poměrně často pohybují и dolní

hranice[Lebeda 2006: 662]. U poměrných systémů dosahující výsledek více než deset, 

jde o velmi disproporční PR. Největší disproporcionalitu vykazuje Loosemore-Hanby 

index v případě malých obvodů, což je pochopitelné a potvrzuje to tezi o nejsilnějším 

vlivu velikosti obvodu na míru proporcionality, o které píší v knize Seates and Votes 

Taagepera Shugart na stránce 112 [Lebeda 2006: 664].

4.1 ROLE PROMĚNNÝCH VE VOLBÁCH ROKU 1998, MÍRA

PROPORCIONALITY VOLEB

Vysvětlením, proč se malé strany do Zastupitelstva hl.m. Prahy v roce 1998 

nedostaly, může být rozdělení Prahy do 10 volebních obvodů, kde se dohromady

alokovalo 55 mandátů. V jednom volebním obvodě se tak rozdávalo zhruba 5 či 6

mandátů, což nahrávalo spíše velkým politickým stranám.

Co se týká metody přepočítávání hlasů, dělilo se podle metody Saint-Lagůe, kterou 

blíže specifikuji v kapitole 1.1. Mírně nadhodnocuje menší a středně velké strany. 

Paradoxně však v těchto volbách malým stranám nijak zvlášť nepomohla, jelikož do 

zastupitelstva se dostaly jen strany čtyři, které mají shodou okolností zastoupení také 

v PSPČR.

Z toho plyne, že mnohem důležitější než matematická formule přepočtu hlasů je 

velikost obvodu. Žádná menší, lokální strana se do zastupitelstva nedostala. Na druhou 

stranu, interpretujeme-li výsledky míry reprezentace jednotlivých politických stran 

obsažených v předchozí kapitole, zjistíme, že nejvíce nadreprezentovaná v těchto
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volbách, byla strana, která dostala nejméně % hlasů - KSČM, ta dostala o l,45x více 

mandátů než obdržela hlasů. Ostatní tři nejúspěšnější strany (ODS, Čtyřkoalice a 

ČSSD) byly v zastupitelstvu reprezentovány téměř ideálně (Y = 1,03). V tomto případě 

tedy nejmenší úspěšná strana, získala nejvíce.

Přestože nebyla zákonem stanovena v těchto volbách uzavírací klauzule, do 

zastupitelstva se dostaly, jak už jsem řekla, pouze čtyři strany ze šestnácti, vysvětlení 

tedy můžeme jednoznačně hledat ve volebních obvodech. Strany díky nim musely 

překročit přirozený práh, který byl dát velikostí volebního obvodu.

Nyní ale přistupme к měření míry proporcionality komunálních voleb v roce 1998 

(tabulka 12). Na základě výpočtů Loosemore-Hanby indexu, bylo zjištěno, že index 

proporcionality voleb do pražského zastupitelstva je 7,5. To znamená, že volby do 

pražského zastupitelstva byly o 7,5 procentních bodů disproporčnější než je jejich 

ideální stav.

Tabulka 12. Míra proporcionality voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 1998

Volební strana: Rozdíl %hlasů a mandátů 

v kladných číslech (a)

% hlasů stran, které nezískaly mandát (b)

ODS 1,3

4koalice 1,02

ČSSD 0,65

KSČM 4,53

Sdružení CSNS, SZ, K A N ,... 2,70

Pražané Praze 1,59

Iniciativa pražských občanů 1,05

Humanistická aliance 0,57

Koalice DZJ.CAO 0,56

Koalice SRP-RSC, SDCR 0,54

Strana konz. Smlouvy 0,27

Národně dem.strana 0,14

Strana dem socialismu 0.08

SOUČET: 7,5 + 7,5 = 1 5 / 2  =
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Losemoore Hanby index ; 7,5

Zdroj: vlastní výpočet s použitím údajů viz poznámka pod čarou5Sa59

4.2 ROLE PROMĚNNÝCH VE VOLBÁCH ROKU 2002, MÍRA 

PROPORCIONALITY VOLEB

Ve volbách do pražského zastupitelstva v roce 2002 se v rámci jednoho 

volebního obvodu alokovalo 14 mandátů, přičemž takovýchto obvodů bylo pět. Počet 

mandátů v rámci takového volebního obvodu tak sliboval větší míru proporcionality 

voleb obecně, byly tu však i další faktory, které hrály spíše proti nízké míře 

proporcionality voleb.

Jak bylo totiž už výše řečeno, volby v roce 2002 proběhly podle nového volebního 

zákona do zastupitelstev obcí. Změněna byla metoda přepočítávání hlasů, nyní byla 

použita D'Hondtova metoda, která nenapomáhá malým a středním stranám tak jako 

Saint- Lagůe.

Z výsledků míry reprezentace jednotlivých stran, je pak tato tendence patrná. Strany, 

které dostaly více než 15% hlasů jsou nadreprezentovány cca l,2x více než je ideální 

proporcionalita (ODS: 1,20; ED-NK: 1,16; ČSSD: 1,16). KSČM získala téměř stejně 

mandátů jako obdržela hlasů (1,05), avšak Koalice SNK, SZ, SOS, koalice US-DEU 

získaly o 0,56, respektive 0,50 krát méně mandátů než získaly hlasů od svých voličů. 

KDU-ČSL byla znevýhodněna ještě více, získala 0,31 mandátů méně než činily 

odevzdané hlasy.

58 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu: htto://www. volbv.cz/pls/kvl 998-

win/kv411111 ?xiazvk=CZ&xdzl =4&xdz2=4&xdz=4&xdzm=16&xnumnuts=l 100. staženol7.4.2007

59 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:http://www, volbv. cz/pls/kvl 998-

win/kv2111111 Q?xiazvk=CZ&xdzl =4&xdz2=4&xdz=4&xdzm=16&xnumnuts=llOO&xstrana-O. staženo

17.4.2007
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Zavedena v novém volebním zákonu také byla i 5% uzavírací klauzule, přes kterou se 

strany musely dostat, aby se mohly zúčastnit rozdělování mandátů. V těchto volbách se 

tak dostavil mechanický účinek voleb, který zmiňoval již  Duverger, a tedy, že celkem

13 stran z dvaceti se přes tuto klauzuli vůbec nedostalo. Již z tohoto faktoru můžeme 

dedukovat, že to ovlivnilo proporcionalitu výsledků voleb.

Loosemore-hanby index (Tabulka 13) je v tomto případě téměř jednou tak vysoký 

oproti volbám minulým. Činí 13,5. Tyto volby se tedy o 13,5 procentních bodů 

odchýlily od ideální proporcionality volebního výsledku.

Tabulka 13. Míra proporcionality voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2002

Volební strana: Rozdíl %hlasů a mandátů 

v kladných číslech

% hlasů stran, které nezískaly mandát

ODS 7,32

US-DEU 2,78

ČSSD 2,48

KSČM 0,6

KDU-CSL 3,13

Koalice SNK,SZ,SOS 2,17

Sdružení ED,NK 3,06

Česká strana nár. sociální 0,41

Pražané Praze-Pha Pražanům 0,07

Nezávislí pro Prahu 3,11

Humanistická strana 0,33

Soc. dem.aliance nezávislých 0,11

Republikáni Mir. Sládka 0,2

Strana obč. porozumění 0,01

Národní sjednocení 0,09

Strana dem socialismu 0.03

Strana za životní jistoty 0,14

Česká pravice 0,16

Koalice PB.SZR 0,66

Sdružení VPM, NK 0,03

SOUČET: 21,54 + 5,35 = 26 ,89 /2  =
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Losemoore Hanby index =  13,445

Zdroj: vlastní výpočet s použitím údajů viz poznámka pod čarou60

4.3 ROLE PROMĚNNÝCH VE VOLBÁCH ROKU 2006, MÍRA 

PROPORCIONALITY VOLEB

Volebního zákon, podle kterého se konaly volby v loňském roce je  stejný jako 

ten, podle kterého se volilo v roce 2002. Je proto zajímavé analyzovat volební výsledky 

a zkoumat co volební zákon z dlouhodobého hlediska přináší.

Velkou odlišností voleb v roce 2006 bylo stanovení jednoho pražského volebního 

obvodu. Zdálo by se, že takto nastavená velikost volebního obvodu zajistí velmi 

proporční výsledky voleb a také více zajistí alokaci mandátů malým stranám. Jakou roli 

však sehrál přepočet na mandáty a uzavírací klauzule?

Právě díky kombinaci jednotlivých proměnných к naprosté proporcionalitě výsledků 

jednotlivých stran a voleb obecně nedošlo, avšak výsledky míry reprezentace, které 

jsem uvedla v kapitole 3.3, dokládají, že ačkoliv se do zastupitelstva nedostalo velké 

množství malých stran, všechny strany, které se do zastupitelstva dostaly, byly 

reprezentovány téměř ideálně. Pro pořádek, jednalo se v případě ODS (Y=l,10), ČSSD 

(Y=l,07), SNK-ED (Y=l,05), KSČM (Y-1,08) , SZ (Y=l,09). A tudíž lze říci, že 

strany v těchto volbách získaly téměř shodně (nikdy ne méně) mandátů, než obdržely 

hlasů od svých voličů.

Pro přepočet hlasů na mandáty byla v těchto volbách opět použita d'Hondtova metoda, 

jejíž vliv se vzhledem к jednomu volebnímu obvodu nijak zásadně neprojevil. Strany, 

které získaly několik desítek procent mandátů, stejně jako strany, které obdržely pouze

60 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:htto://www. volbv. cz/pls/kv2002- 

win/kvl2111 ?xiazvk=CZ&xId=l&xnumnuts=1100&xdzl =4&xdz2=4&xdz=4&xdzm=16. staženo

17.4.2007
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jednociferná procenta mandátů, měly téměř shodnou míru reprezentace, která se ještě 

navíc blížila ideálnímu číslu 1.

Třetí naší sledovanou proměnnou v pražských komunálních volbách byla 5% uzavírací 

klauzule, která se ve volbách do zastupitelstva objevila již podruhé a proto by se dalo 

čekat, že zde svou roli bude hrát psychologický účinek voleb, kdy voliči si jsou už 

klauzule vědomi, a proto budou volit spíše velké strany. Vzhledem к absenci dat, mi 

toto však nepřísluší v této práci hodnotit, do zastupitelstva se dostali velké strany, které 

jsou reprezentovány v Parlamentu ČR, stejně tak i jedna strana, která zastoupení 

v PSPČR nemá. Do Zastupitelstva hl. m. Prahy se však nedostala strana, která v PSPČR 

je, a to KDU-ČSL. Co se týče mechanického efektu, ten mohu komentovat lépe, stran, 

které nedostaly zastoupení v zastupitelstvu hl.m. Prahy, bylo ve volbách v roce 2006 

devatenáct ze dvaceti čtyř stran. Uzavírací klauzule, proto v těchto volbách jistě sehrála 

svou roli, když uvážíme, že volby byly konány pouze v rámci jednoho volebního 

obvodu, kde se alokovalo 70 mandátů.

Nyní к měření míry proporcionality pražských voleb do zastupitelstva. Loosemore- 

Hanby index (tabulkal4) voleb do pražského zastupitelstva vykázal téměř shodné číslo 

jako ve volbách v roce 1998, kdy se však volilo podle odlišných volebních pravidel. 

Loosemore-Hanby index dosáhl čísla 8,6, o tolik procentních bodů se tedy odchýlil od 

ideální proporcionality voleb.

Tabulka 14. Míra proporcionality voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2006

Volební strana: Rozdíl %hlasů a mandátů 

v kladných číslech

% hlasů stran, které nezískaly mandát

ODS 5,57

SNK Evropští demokraté 0,32

ČSSD 1,26

KSČM 0,64

Strana zelených 0,77
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Volba pro město 0,93

Nezávislí 0,30

Humanistická strana 0,03

Pravý blok 0,24

Národní strana 0,03

Česká pravice 0,01

Svobodní 0,03

Nezávislí pro Prahu 1,09

Věci veřejné 0,60

Strana zdravého rozumu 0,26

Právo a spravedlnost 0,18

Koruna česká 0,06

Strana rovnost šancí 0,17

Nezávislí demokraté 0,09

Česká strana nár.socialistická 0,18

Strana občanské sebeobrany 0,13

Politika 21 0,01

Koal. KDU-CSL, Nestraníci 3,26

Koalice SONOB, Z 1,0

SOUČET: 8,56 + 8,57 = 1 7 ,1 3 /2  =

Losemoore Hanby index = 8,565

Zdroj: vlastní výpočet s použitím údajů viz poznámka pod čarou 61

5. ÚČINEK JEDNOTLIVÝCH VOLEB

Z měření míry proporcionality voleb pomocí Loosemore-Hanby indexu tedy 

vyplývá, že všechny tři sledované volby (1998, 2002 a 2006) se odchýlily od ideální 

míry proporcionality (viz graf 2). Nejvíce proporční byly volby v roce 1998, kdy index 

dosáhl čísla 7,5; méně proporční pak byly volby v roce 2006, index vykázal číslo 8,6.

61 viz oficiální stránky Českého statistického úřadu:

http://www. volbv.cz/Dls/kv2006/kvl211?xiazvk=CZ&xid=l&xv=l&xdz=4&xnumnuts=1100, staženo

17.4.2007
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Nejvíce disproporčního čísla bylo dosaženo ve volbách v roce 2002, kdy index činil 

13,4.
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Graf 2: Loosemore-Hanby index

5.1 PROPORCIONALITA VOLEB V ROCE 1998

Ve volbách roku 1998 nejvíce vytěžila, strana, která získala vůbec nejmenší 

procento hlasů, KSČM dostala o 1,45 více mandátů, nežli dostala skutečně hlasů.

Jestliže jsme tedy při charakterizaci jednotlivých proměnných definovali metodu 

přepočtu hlasů na mandáty Saint Lague, jako přepočet, který nadreprezentovává malé a 

střední strany, pak jsme nebyli daleko od pravdy. Volební systém v podobě z roku 1998 

nahrál nejmenší straně, která se dostala přes přirozený práh, který byl dán především 

velikostí stanovených obvodů v rámci pražských komunálních voleb.

Pro úplnost je  také třeba porovnat výsledky pražských voleb do PSPČR z léta 

1998 a do Zastupitelstva hl.m.Prahy na podzim 1998. ODS v parlamentních volbách 

v hl.m.Praze získala více procent hlasů nežli ve volbách komunálních (42,45 %: 36,88 

%). Druhé místo s nejvyšším procentem získaných hlasů v obou volbách odlišuje.

V parlamentních volbách v hl.m.Praze se umístila ČSSD (22,44 %: 17,53 %), druhé 

místo v komunálních volbách obdržela Čtyřkoalice s 28,07 %, zatímco v parlamentních

cz □  1998
.

В 2002
. □  2006
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volbách v hl.m.Praze získala Unie svobody 13,38 %, dalšími dvěma stranami, které 

uspěly v parlamentních volbách v pražském obvodě byla KSČM (6,99 %), komunálních 

volbách získala 10,02 % hlasů a KDU-ČSL s 6,15 % hlasů, která v komunálních 

volbách kandidovala v rámci Čtyřkoalice.

Z této konfrontace výsledků tedy vyplývá, že jedinou stranou, která oproti 

parlamentním volbám v hl.m.Praze ještě zvýšila procento voličských hlasů byla KSČM,

o které jsme se již na tomto místě zmiňovali, jako o straně, která byla jako jediná 

znatelně nadreprezentovaná.

Další jev, který je patrný z této konfrontace je  fakt, že koalici Unie Svobody a KDU- 

ČSL se v Praze „vyplatilo“ kandidovat společně a stát se tak druhou nejúspěšnější 

stranou.

Z konfrontace výsledků pražských voleb do PSPČR z léta 1998 a do Zastupitelstva 

hl.m.Prahy na podzim 1998, jsou patrné tendence, se kterými je možno se 

v komunálních volbách v Praze setkat. Tak především jde o to, že druhým vítězným 

politickým subjektem se stala strana středo-pravicová Čtyřkoalice a nikoli ČSSD, jak 

tomu bylo v parlamentních volbách v hl.m.Praze. Ačkoli tedy volby v Praze kopírují 

parlamentní schéma, reprezentace s Poslaneckou sněmovnou je shodná, jsou politické 

preference Pražanů jasně posunuty doprava.

5.2. PROPORCIONALITA VOLEB V ROCE 2002 

Volby v roce 2002 musíme vyzdvihnout nad ostatními už proto, že se 

s pomocí Loosemore-Hanby indexu ukázaly být jako nejvíce disproporční. Záměrem 

tehdejšího nového volebního zákona už od prvopočátku bylo nadreprezentovat velké 

politické strany, a tak к tomuto jevu s využitím jednotlivých proměnných skutečně 

došlo. Nejzávažněji к tomu přispěl D'Hondtùv přepočet na mandáty, o kterém je 

známo, že není pro malé strany výhodný tak jako byl Saint-Lague a uzavírací klauzule,
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která nevpustila strany, které nepřesáhly 5% hranici. Klauzule byla zvýšená ještě

o přirozený práh daný počtem mandátů, který se v rámci jednoho obvodu rozděloval. 

Strany, které dostaly více než 15 % hlasů byly nadreprezentovány cca l,2x více než je 

ideální proporcionalita (ODS-1,20; ED-NK-1,16; ČSSD-1,16). Vítězná strana ODS tedy 

byla ze všech stran nejvíce nadreprezentovaná, a tedy nejvíce z voleb vytěžila, avšak ve 

srovnání s ostatními dvěma nej úspěšnějšími stranami, nebyl rozdíl v reprezentaci nijak 

alarmující. KSČM získala téměř stejně mandátů jako obdržela hlasů (Y=l,05). Strany, 

které získaly nejméně voličských hlasů, byly podreprezentovány. Koalice SNK, SZ, 

SOS, koalice US-DEU získaly o 0,56, respektive 0,50 mandátů méně, KDU-ČSL 

získala 0,31 mandátů méně než činily odevzdané hlasy.

Na závěr této podkapitoly bych opět ráda konfrontovala výsledky parlamentních voleb 

v hl.m.Praze s volbami komunálními. V komunálních volbách si ODS polepšila oproti 

parlamentním volbám v hl.m.Praze ještě o téměř dvě procenta hlasů (35,54 %). V této 

konfrontaci již po druhé setkáváme s tím, že druhá strana (ED-NK s 18,37 % hlasů), 

která dostala největší procento hlasů v rámci komunálních voleb se neshoduje se 

stranou, která byla druhá v parlamentních volbách v Praze (ČSSD s 25,85 % hlasů), ve 

volbách komunálních však druhou nej silnější stranou bylo, zároveň jde opět o stranu 

pravicovou. Zajímavé také je, že KDU-ČSL a US-DEU v komunálních volbách, na 

rozdíl od parlamentních, kandidovaly odděleně, což se projevilo nízkým procentem 

hlasů: US-DEU (5,64 %), KDU-ČSL (4,56 %). KSČM v těchto komunálních volbách 

získala méně hlasů, nežli získala v rámci parlamentních voleb v Praze. V komunálních 

volbách také uspěla Koalice SNK, SZ a SOS s 5,03 % hlasů, což je druhý subjekt, který 

se v pražských komunálních volbách objevil, aniž by byl zastoupen také v Poslanecké 

sněmovně.
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5.3 PROPORCIONALITA VOLEB V ROCE 2006

Na volbách v roce 2006 je nejpoutavější, že ačkoliv míra reprezentace 

jednotlivých politických stran vykázala čísla velmi podobná a ještě taková, která se 

všechna pohybovala těsně nad hodnotou 1, tedy nad ideální reprezentací, dosáhla z nich 

jedna strana (ODS) účinku dokonce většinotvomého, získala nadpoloviční počet 

mandátů v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Pro pořádek uveďme míru reprezentace 

jednotlivých stran, ODS (Y=l,10), ČSSD (Y=l,07), SNK-ED (Y=l,05), KSČM 

(Y=l,08) , SZ (Y=l,09). Lze tudíž říci, že strany v těchto volbách získaly téměř shodně 

(nikdy ne méně) mandátů, než obdržely hlasů od svých voličů. Nejvíce 

nadreprezentovaná strana byla opět strana vítězná ODS, jejíž nadreprezentace se však 

tradičně příliš neodlišovala od ostatních politických stran.

Ačkoliv byl stanoven jeden volební obvod o 70 mandátech nepřiblížila se míra 

proporcionality voleb výsledku, který byl dosažen v roce 1998, kdy nebyla ustavena 

uzavírací klauzule a hlasy byly přepočítávány podle metody Saint-Lague. Malé strany 

v roce 2006 totiž zůstaly znevýhodněny uzavírací klauzulí. D'Hondtova metoda 

v těchto volbách neměla vliv, jelikož se indexy deformace mezi malými a velkými 

stranami v zastupitelstvu nelišily.

Co se týče metody přepočítávání hlasů, ve volbách v roce 2006 však nedošlo к tomu, 

к čemu došlo v roce 2002, kdy strany, které získaly dvojciferná procenta hlasů byly 

nadreprezentovány a ty, co dostaly jednociferná čísla hlasů, byly podreprezentovány, ve 

volbách v roce 2006 totiž všechny strany (malé či velké) byly nadreprezentovány, jak 

již bylo zmíněno výše.

Uzavírací klauzule v těchto volbách jistě sehrála svou roli, když uvážíme, že volby byly 

konány pouze v rámci jednoho volebního obvodu, kde se alokovalo 70 mandátů a 

devatenáct ze dvaceti čtyř stran se do zastupitelstva vůbec nedostalo.

50



A nyní ke konfrontaci výsledků pražských voleb do parlamentu z léta 2006 a do 

zastupitelstva hl.m.Prahy v listopadu 2006. V komunálních volbách ODS svůj úspěch 

ještě zvýšila. Oboje volby se nesly v duchu vítězství ODS, v komunálních volbách 

v Praze ODS získala 54,43 % hlasů oproti 48,32 % hlasů ve volbách parlamentních. 

Méně úspěšná v obou volbách byla ČSSD, která v parlamentních volbách v Praze 

získala 23,29 %hlasů a v komunálních ještě méně (15,88 %). Úspěch ODS byl s největší 

pravděpodobností dán rozdělením Prahy jako jednoho volebního obvodu, ve kterém 

ODS mohla nabídnout všem Pražanům silného kandidáta Pavla Béma, což by se ODS, 

podle mé domněnky, v případě rozdělení Prahy do více obvodů nemohlo tak snadně 

provést. Třetí místo v počtu obdržených procent hlasů v parlamentních volbách v Praze 

získala Strana zelených (9,19 %), překvapivě třetí na komunální úrovni byli komunisté 

KSČM (7,9 %, stejně % získali v parlamentních volbách v Praze, kde však byli až 

čtvrtí), které dotahovali zelení (7,8 %). V komunálních volbách se jako poslední strana 

umístila SNK ED (5,39 %), která není reprezentována v PSPČR. Kandidáti KDU-ČSL 

se do pražského zastupitelstva nedostali, ačkoliv je KDU-ČSL parlamentní stranou, 

získali pouhých 4,84 % hlasů.

Závěr

Závěrem bych ráda zrekapitulovala dosažené cíle, které jsem si v této práci 

předsevzala. Navíc chci zdůraznit momenty, na které jsem v průběhu práce přišla. 

Pojďme tedy jmenovat strany, které byly v jednotlivých komunálních volbách 

nadreprezentovány či podreprezentovány a zároveň říci, čím byla tato nadreprezentace 

či podreprezentace způsobena, která proměnná se nejvýrazněji promítla do volebních 

výsledků. Dokázat tak, že proměnná v podobě velikosti volebních obvodů, která může 

být před volbami změněna na základě usnesení zastupitelstva, hraje v každých volbách 

význačnou roli.
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Prvním sledovaným volebním rokem byl rok 1998. Tehdy byla 

nejnadreprezentovanější KSČM. Ačkoliv totiž získala ve volbách roku 1998 vůbec 

nejmenší procento hlasů, dostala o 1,45 více mandátů, nežli dostala skutečně hlasů. 

Tehdejší volební zákon v podobě z roku 1998 nahrál nejmenší straně, která se dostala 

přes přirozený práh, který byl dán především velikostí stanovených obvodů v rámci 

pražských komunálních voleb, dělilo se podle metody Saint-Lagůe, která j e v  kapitole

1.1 charakterizována ve smyslu, že mírně nadhodnocuje menší a středně velké strany. 

Paradoxně však v těchto volbách malým stranám nijak zvlášť nepomohla, protože 

strany byly diskvalifikovány uzavírací klauzulí a navíc velikostí volebních obvodů. 

Nadreprezentace KSČM byla vůbec nejvyšší , sjakou jsem se během měření 

reprezentace pomocí indexu deformace ve sledovaných volbách setkala.

Druhé anylyzované komunální volby proběhly podle nového volebního 

zákona, který byl vytvořen v době Opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS. Došlo v něm 

к úpravě jednotlivých proměnných s cílem, aby nahrával stranám s širokou volební 

podporou. Vzniklá nadreprezentace určitých volebních stran v pražských komunálních 

volbách roku 2002 tomu nasvědčuje.

Strany, které dostaly více než 15% hlasů, tzn. ODS, ED-NK a ČSSD byly 

nadreprezentovány cca l,2x více než je ideální proporcionalita. Oproti tomu strany 

s menší voličskou podporou, která se pohybovala v jednociferných číslech byly 

podreprezentované (Koalice SNK, SZ, SOS, koalice US-DEU získaly o 0,56, respektive

0,50 krát méně mandátů než získaly hlasů od svých voličů. KDU-ČSL byla 

znevýhodněna ještě více, získala 0,31 mandátů méně než činily odevzdané hlasy).

I přes zavedení uzavírací klauzule, která zabránila malým stranám podílet se na alokaci 

mandátů, se do zastupitelstva dostalo více subjektů než ve volbách v roce 1998. 

Zvětšení velikosti volebních obvodů a tedy zmenšení počtu volebních obvodů se, ve
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srovnání s rokem 1998, kladně podepsalo na počtu politických stran v zastupitelstvu. 

D'Hondtûv volební dělitel pak spolu s5  volebními obvody přinesl velkým stranám 

nadreprezentaci a strany s malou voličskou podporou viditelně znevýhodnil.

Komunální volby v Praze roku 2002 byly na základě Loosemore-hanby indexu 

vyhodnoceny ve srovnání s dvěma ostatními volbami jako nejvíce disproporční. Index 

činil 13,5, což bylo odchýlení proporcionality o téměř polovinu, vzhledem к dvěma 

sledovaným volbám.

Míra reprezentace jednotlivých politických stran v roce 2006 vykázala čísla 

velmi podobná, všechna se pohybovala těsně nad hodnotou 1, tedy nad ideální 

reprezentací. Nej vyšší míru nadreprezentace dosáhla ODS (Y = l,l), volební výsledek 

ODS zaručil nadpoloviční počet mandátů v Zastupitelstvu hl.m. Prahy, ODS tedy 

získala v zastupitelstvu většinu.

Malé strany v roce 2006 byly znevýhodněny uzavírací klauzulí. Uzavírací klauzule 

v těchto volbách jistě sehrála svou roli, když uvážíme, že volby byly konány pouze 

v rámci jednoho volebního obvodu, kde se alokovalo 70 mandátů a devatenáct ze 

dvaceti čtyř stran se do zastupitelstva vůbec nedostalo.

D 'Hondtova metoda přepočítávání hlasů v těchto volbách neměla vliv. Indexy 

deformace mezi malými a velkými stranami v zastupitelstvu se příliš nelišily. Zcela 

klíčovou roli v těchto volbách hrál právě onen jediný volební obvod, ODS spojila volby 

s osobou Pavla Béma a získala tak více voličských hlasů, než kdyby byla Praha 

rozdělena do více volebních obvodů. Tato věta je však pouze mým názorem.

Ačkoliv jsem neměla možnost nahlédnout do důvodových zpráv, na základě 

kterých se Rada hl.m. Prahy v roce 1998 a pak Zastupitelstvo hl.m. Prahy ve volbách 

následujících rozhodlo změnit volební obvody, je patrné, že tato změna volebních
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obvodů a tedy možná manipulace vždy některou politickou stranu zvýhodnila a jinou 

zas znevýhodnila.

Byla to právě kombinace s dělitelem St.-Lagůe, která napomohla nadhodnocenému 

zisku KSČM v roce 1998.

V roce 2002 pak změna dělitele na D'Hondta v kombinaci s další změnou počtu 

volebních obvodů napomohla stranám s velkou podporou voličů (ODS, ED+NK, 

ČSSD), aby ze získaných hlasů, vytěžily co nejvíce.

Sloučení Prahy do jednoho volebního obvodu, pak podle mé domněnky, napomohlo 

ODS, aby získala nadpoloviční většinu hlasů.

Během této práce jsem si uvědomila také několik podstatných momentů, které 

z voleb vyplývají. Už v úvodu jsem popsala, že výsledky jednotlivých voleb zároveň 

dokazují, že voliči v Praze volí podle stranických preferencí, což se potvrdilo ve 

volbách 1998 a 2002. Vítězem voleb se v tomto období stala ODS a druhým vítězným 

politickým subjektem byla strana středo-pravicová, a to Čtyřkoalice v roce 1998 a ED- 

NK v roce 2002. Přehodnocení této myšlenky, že druhým vítězným subjektem je strana 

středo-pravicová, však přinesly volby v roce 2006, kdy se sice potvrdilo, že Praha je 

baštou ODS, avšak došlo ke změně na druhé příčce „vítězů“, kterou obsadila ČSSD. 

Z konfrontace voleb do PSPČR a do Zastupitelstva hl.m. Prahy, také vyplynulo, že 

v komunálních volbách se Pražané rozhodují jinak než když volí v Pražském volebním 

obvodu do PSPČR Tuto tendenci však opět vyvrátily volby v roce 2006, kdy první a 

druhou příčku obsadili v obou volbách totožné politické strany.
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Summary:

The bachelor thesis „The Analysis o f Election into the Prague Assembly in 1998, 2002, 

2006. Question Marks o f Manipulation with District Magnitude.” deals with a local 

election disproportionality in a Capital City o f Czech Republic Prague.

My approach is to observe factors that are independent o f external circumstances in case 

of the list PR system. I chose three main variables: district magnitude, electoral formula 

and legal threshold. On the basis o f the three selected elections into the Prague 

Assembly I would like to prove that it is mainly a district magnitude which has the main 

impact on the election result o f the Prague political parties. This article deals with a 

posibile manipulation with the district magnitude, because the Prague Assembly is 

allowed to change the number o f district 85 days before election, as well as the number 

o f the Prague Assemblies.

My thesis should reveal which political parties were over or under-represented and also 

rate the elections from the most proportional to the most disproportional.
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Obsahem bakalářské práce bude analýza volebních výsledků v komunálních volbách do 
pražského zastupitelstva v roce 1998, 2002 a 2006.
Chci ukázat, jak proběhly komunální volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy podle daných 
legislativ a zároveň zda došlo к úpravě, resp.manipulaci prostřednictvím vyhlášky exekutivy. 
Na jednotlivých volbách dokáži jakého účinku (proporčního, disproporčního či většinového) 
bylo dosaženo, které prvky volebního systému к tomu nejvíce přispěly a pro koho byla tato 
manipulace výhodná. Chci dokázat, že velikost volebních obvodů je zdaleka nej důležitějším 
prvkem, který se odráží na volebních výsledcích.
Toto vymezené téma -m ožná manipulace s volebními pravidly v Praze- jsem si zvolila ze 
dvou důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že studuji politologii a na katedře politologie 
(v bakalářském studiu) není tomuto jevu věnován takový prostor, který by si, podle mého 
názoru, zasluhoval. Druhým důvodem je pak příliš malý zájem médií informovat o této 
skutečnosti a vytvářet tak z obyvatel České republiky skutečně „politicky gramotné“ občany.

Tato práce je tedy konfrontací volebních výsledků v pražských komunálních volbách 
v období let 1998-2006. Během tohoto časového intervalu, proběhly troje komunální volby do 
pražského zastupitelstva, přičemž volby v roce 1998 byly uskutečněny na základě jiného 
volebního zákona než volby následující. Volby v roce 2002 proběhly podle volebního zákona, 
který byl vytvořen na základě „tolerančního patentu“ mezi ODS a ČSSD. V tomto zákoně se 
objevily prvky, které mají vliv na dosažení žádoucího volebního výsledku u velkých 
politických stran. Tato novela zákona zavedla totiž v roce 2001 pro komunální volby 
uzavírací klauzuli, změnila metodu přepočítávání hlasů na mandáty a také například systém 
posunu na kandidátní listině pomocí preferenčních hlasů. Tato právní úprava (podle které 
budou konány volby také v roce 2006) má značný význam pro výsledky voleb. V rámci 
poměrného volebního systému se proto může docílit disproporčních účinků.

V této práci chci odpovědět na následující tři otázky:
1 ) Které politické strany byly v jednotlivých komunálních volbách nadreprezentovány či
podreprezentovány;
2) Byla tato nadreprezentace či podreprezentace způsobena především změnou volebních 
obvodů před danými komunálními volbami nebo i jinými faktory;
3) Co dále podporuje skutečnost, že pražské komunální volby mají disproporční efekt.

Struktura obsahu bakalářské práce:
I.
V úvodu první kapitoly nejprve charakterizuji komunální volby obecně a zasadím pravidla, 
podle nichž jsou v České republice konány komunální volby, do evropského kontextu.Těžiště 
mé práce se bude opírat o stávající politologické teorie (postupy a metody), které se zabývají 
problematikou volebních systémů. Popíši jaké jsou čtyři základní proměnné, které nejvíce 
ovlivňují stranický systém poměrného volebního systému (volební formule, počet skrutínií, 
velikosti obvodů a uzavírající klauzule).

II. a, b, с
Druhá kapitola se bude skládat ze tří podkapitol, odpovídající jednotlivým komunálním 
volbám v letech 1998. 2002, 2006. V tomto oddíle tedy popíši legislativní rámec volebního 
zákona do pražského zastupitelstva ve výše uvedených letech. Zmíním se, jaký byl potenciál 
manipulace, resp. uvedu jaké byly volební formule, počet skrutínií, velikosti obvodů a 
uzavírající klauzule v daných komunálních volbách.
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III.
Ve třetí kapitole pak srovnám jednotlivé volební výsledky v komunálních volbách v roce 
1998, 2002 a 2006. Cílem této kapitoly bude upozornit na jednotlivé volby, které proběhly 
podle daných legislativ ale zároveň zde došlo к úpravě, resp.manipulaci prostřednictvím 
vyhlášky exekutivy. Použiji zde tedy volebních výsledků, které jednotlivé politické strany 
získaly, dále uvedu jejich získané mandáty. Z těchto údajů následně vypočítám míru 
proporcionality, nadreprezentovanost a podreprezentovanost jednotlivých politických stran v 
pražských komunálních volbách. Na jednotlivých volbách určím jakého účinku (proporčního, 
disproporčního či většinového) bylo dosaženo, které prvky volebního systému к tomu nejvíce 
přispěly a pro koho byla tato manipulace výhodná.

IV.
V závěru určím, které politické strany byly v jednotlivých komunálních volbách 
nadreprezentovány či podreprezentovány. Odpovím, zda byla tato nadreprezentace či 
podreprezentace způsobena zejména změnou volebních obvodů před danými komunálními 
volbami. Samozřejmě neopomenu dodat, jaké další proměnné se podílejí na tom, že pražské 
komunální volby mají disproporční efekt.

V.
V závěru se pak zopakuji důležité jevy, ke kterým jsem během této práce došla.

Tuto práci konzultuji nejenom s vedoucím této práce s panem doktorem Lebedou, ale také s 
panem docentem Ledvinkou ze Státního ústředního archívu v Praze na Chodovci, pomoc 
s problematikou voleb mi navíc přislíbila paní Hořáková z pražského Magistrátu.

použité zdroje:

tištěná literatura:

Balík S.: Komunální volby v České republice v roce 2002, Kosmas Bmo 2003
Farrell D.M.: Comparing Electoral Systems, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf London
1997
Filip J.. Schelle K.: Právní úprava voleb do obecních zastupitelstev, Živa Zlín 1994 
Filip J..Schelle K.: Vývoj a současnost voleb a volebního práva v ČSFR, Masarykova 
univerzita Brno 1992
Grofman B., Lijphart A.: Electoral Laws and Their Political Consequences, Agathon Press 
Nex York 1986
1 ludák J., Jüptner P., Svoboda, P.(Eds.): Komunální politické systémy, FF UK Praha 2003 
Klíma M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Radix Praha 2003 
Klíma M.: Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství, Radix Praha 2001 
Klokočka V.: Politická reprezentace a volby v demokratických systémech, Aleko Praha 1991 
Lijphart A.: Electoral systems and Party systems: A Study of Twenty-seven Democracies 
1945-1990, Oxford University Press New York 1994
Lijphart A.,Grofman B.(Eds.): Choosing an Electoral System, Issues and Alternatives, 
Preaeger New York 1984
Novák M, Lebeda T.: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Aleš Čeněk 
Dobrá voda 2004
Novák M.: Systémy politických stran. Slon Praha 1997
Rae D.: The Political Consequences of Electoral Laws, Yale University Press New Haven 
1967

2



Rose R. éd.: International Encyclopedia of Elections, Macmillan London 2000 
Sartori G.: Strany a stranické systémy, Centrum pro studium demokracie Praha 2005 
Sartori G: Srovnávací ústavní inženýrství, Slon Praha 2001
Taagepera R., Shugart M.S.: Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral 
systéme, Yale University Press New Haven 1989

Ústava ČR 
zákon č. 418/1990
zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích
zákon č. 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev do krajů
zákon č. 491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

internetové zdroje:
http://www.aceproject.org/regions-en/europe
http://www.coe. int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/documentation/library/loc
alregionalauthorities/68.pdf
http://www.iips.cz
http://www.ihned.cz
http://www.ihned.cz : "Jak vyhrát komunální volby? ODS sází v Praze na volební

inženýrství" (Hospodářské noviny 6.2.2006)
http://www.mvcr.cz
http://www.praha-mesto.cz
http://www.smocr.cz
http://www.volby.cz
periodika:

Gallagher, M.: Proporcionality, Disproporcionality and Electoral Systems, in: Electoral 
Studies 1991 vol.10, no.l, str.33-51
Gallagher M,: Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas,
Thresholds, Paradoxes and Majorities, in: British Journal of Political Science, 1991 vol.22, 
str. 469-496
Jüptner P.: Komunální koalice a politické modely, in: Politologická revue, č. 2/2001 
Lebeda T.: Přirozený práh poměrných systémů, teorie a realita, in: Politologický časopis 
2001/2. str. 134-149
Lebeda T.: Hlavní proměnné proporčních volebních systémů, in: Sociologický časopis, 
2001/4, str. 425-448
Outlý, J.: Volby do zastupitelstev v obcích-vývoj a souvislosti, in: Politologická revue, č.
2/2003
Pennisi A.: Disproporcionality Indexes and Robustness of Proportional Allocation Methods, 
in: Electoral Studies 1998 vol. 17, no.l str.3-19
Taagepera R.: Smysl principu proporcionality, in: Politologický časopis 2000 no.3 str.282-
284

3

http://www.aceproject.org/regions-en/europe
http://www.coe
http://www.iips.cz
http://www.ihned.cz
http://www.ihned.cz
http://www.mvcr.cz
http://www.praha-mesto.cz
http://www.smocr.cz
http://www.volby.cz

