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PěEDMLUVA

Od prvního vydání KNIHY O VOLBÁCH uplynulo již více než deset let. Byla to dekáda, bČhem níž probČhla v ýesku i na Slovensku celá Ĝada voleb. Ale nejen to – mČnila se i volební pravidla a objevily se také volby do nových institucí. Bylo to též období,
které se vyznaþovalo rozvojem domácího i mezinárodních porozumČní volbám a demokracii. Poznání, které šlo ruku v ruce s civilizaþním procesem, jehož nedílnou souþástí
je globalizace a integrace. Jestliže pĜed deseti lety mČla kapitola o volbách v Evropské
unii pouze informativní charakter, dnes už je pĜirozenou souþástí zprávy o volbách jak
v ýesku, tak i na Slovensku. NeménČ významnou zmČnou je skuteþnost, že od poloviny
90. let minulého století došlo k výrazné promČnČ informaþní základny spoleþenských
vČd – internet dnes umožĖuje získávat volební databáze pĜesnČji i rychleji, a to v rámci
celého svČta. A nejde jen o výsledky voleb: internet umožĖuje každému zájemci snadno
získat informace o práci politických stran þi o sociologických výzkumech volebních
preferencí þi o prognózách volebních výsledkĤ.
Výraznou zmČnou, která ovlivĖuje výzkum voleb, se stalo rozdČlení ýeskoslovenska.
Jestliže v dobČ psaní KNIHY O VOLBÁCH byly obČ republiky souþástí jedné federace
a jednoho právního Ĝádu, dnes se jedná o dva samostatné státy s odlišnými právními
systémy. To platí i o poĜádání voleb. Souþasný popis voleb v ýesku a na Slovensku již
není zprávou o jednom volebním uspoĜádání, je základem pro srovnávací výzkum.
Další dĤležitou zmČnou je výrazný nárĤst empirických dat o volební souþasnosti. Ta
je dána nejen trojnásobnou délkou onoho úseku dČjin, kterému se Ĝíká „volební souþasnost“, ale i zmínČným rozdČlením pĤvodnČ jednotného státu þi vstupem do eurovoleb. Z tohoto dĤvodu byla v nové knize ještČ výraznČji než v knize minulé soustĜedČna
pozornost na volby zákonodárných orgánĤ. To znamená, že ménČ pozornosti je vČnováno volbČ samosprávných zastupitelských sborĤ, ale i volbám prezidentĤ, hejtmanĤ þi
županĤ, primátorĤ a starostĤ.
Ze stejného dĤvodu byl dĤraz položen na volební normy, stranické systémy a výsledky voleb – a daleko ménČ na nejrĤznČjší výzkumy volebních preferencí þi volebních
prognóz, které se v prĤbČhu þasu staly rozsáhlým a do znaþné míry i samostatným tématem. S urþitým zjednodušením se dá Ĝíci, že nová kniha pĜevážnČ pojednává o „tvrdých datech“ jako jsou výsledky voleb, tedy o nemČnných údajích þi pĜípadnČ mČĜených podle právních norem. Do znaþné míry stranou pozornosti tak zĤstala „mČkká
data“, tedy výsledky sociologických výzkumĤ stále se mČnících nálad veĜejnosti, opírající se o ne vždy jasnou nebo jednotnou metodiku sbČru a vyhodnocování empirických
údajĤ. Toto rozhodnutí se mimo jiné opírá o autorovo pĜesvČdþení, že prodlužující se
Ĝada volebních výsledkĤ a delší vývoj volebního systému umožĖují hledání volebních
zákonitostí i pomocí takovýchto „tvrdých dat“. PodaĜí-li se nČkomu takovýto zámČr
naplnit, mohla by þasem politická vČda i praxe získat pevnČjší základnu pro prognózování než jsou nejrĤznČjší odhady, založené pouze na výzkumech volebních preferencí.

ZároveĖ však mnohé zĤstalo za uplynulých deset let nezmČnČno. Hlasování je i nadále tou þástí politického procesu, kde se výsledek rozhodování poþítá. To platí v první
ĜadČ o volbách jako zvláštním zpĤsobu výbČru vedoucích þinitelĤ. Toto „poþítání politiky“ stále vyvolává dojem, že výsledek je spoþitatelný pĜesnČ. A co je spoþitatelné
pĜesnČ, to lze, jako ve sportu, pĜece spravedlivČ posoudit. Jenže...
ýas na stopkách, stejná dráha, rovná startovní þára, spoleþné klimatické podmínky
– to vše politické volby neznají. Kde závodníkĤm „spravedlivČ“, tedy shodnČ þi rovnČ,
mČĜí pĜíroda, tam kandidátĤm stanovují pravidla pro soutČžení lidé. A kdyby obyþejní
lidé – ona pravidla stanovují politici! A to není totéž: politici jsou zvláštní druh lidí,
kteĜí hodnocení i mČĜení spojují se zájmem. To by nebylo nic zvláštního, kdyby politici
vždy zároveĖ neprohlašovali jimi hlásaný zájem za spoleþenský a pĜitom do þistého
vína obecného zájmu nelili vodu zájmu osobního a skupinového.
Volby jsou poþitatelná þást politiky. Jenže jde o poþítání, kterému rozumí nemnozí.
Volební aritmetika a volební geometrie je dnes vČda, jež slouží politice – a politika
zájmĤm. PorozumČt volební logice znamená pochopit, kde se volby jako jeden z definiþních znakĤ demokracie mohou mČnit ve svĤj opak – v manipulaci, mocenskou korupci, ve vládu oligarchie.
* * *
NOVÁ KNIHA O VOLBÁCH je pĜíspČvkem k diskusi o významu voleb v demokracii.
Jako politologická studie je mezioborovým pohledem na otázku voleb: vývoj politologických pojmĤ nelze nikdy chápat jako záležitost þisté teorie bez vlivu historie s jejími
sociálnČ-politickými zápasy; obecné filozofující závČry v moderní politické vČdČ nelze
formulovat bez empirických dat z oblasti sociologie a psychologie; volební systém je ve
své podstatČ normativní záležitost, tedy otázka právní vČdy atd. Metodologicky sjednotit takovouto mezioborovou knihu by vyžadovalo rozšíĜit ji o další stovky stran. Na
druhé stranČ je povinností politologa nejen uvést fakta, ale hledat mezi nimi vztahy a
jejich prostĜednictvím zákonitosti vývoje. Zda se tento úkol podaĜilo alespoĖ þásteþnČ
splnit v této knize, nechĢ posoudí þtenáĜ.
Autor by rád podČkoval svým pĜátelĤm z vysokých škol, podnikatelĤm, ale i poslancĤm nejrĤznČjších politických stran, kteĜí mu byli nápomocni pĜi psaní této knihy.
ZvláštČ si cení pomoci ze Slovenska, která mu umožnila sledovat tamní vývoj i po rozdČlní spoleþného státu ýechĤ a SlovákĤ.
Speciální dík patĜí studentĤm a kolegĤm z Fakulty politických vČd a mezinárodních
vztahĤ UMB v Banské Bystrici, kteĜí autorovi v diskusích pomáhali ujasnit jednotlivé
problémy. ZároveĖ je nutné pĜipomenout, že kniha vznikala pĜi Ĝešení grantových úkolĤ Ústavu politických vČd SAV v BratislavČ, jehož vedení autorovi pĜi práci na této
knize velmi pomohlo.
Praha, únor 2006

O. K.

ýÁST I.

VOLBY –
SVÁTEK DEMOKRACIE !

Švýcarská demokracie je „chronický stav zmírnČné obþanské války.
PoĜád ještČ máme nepĜátele v krvi a v tČle, nedospČli jsme k tomu, abychom
introvertovali své politické spory.
PoĜád ještČ trpíme chorobným bludem, že bychom spolu
mČli vycházet mírumilovnČ.“
Carl Gustav Jung,
Boj se stínem

Volby – svátek demokracie!

1. Demokratický režim

Volby budou v této knize pĜedstaveny jako nástroj výbČru politických pĜedstavitelĤ, zástupcĤ þi delegátĤ. V tomto pojetí jsou volby svérázným slouþením svobody a
rovnosti: dávají prĤchod vĤli jednotlivce, a to pĜi stejné hodnotČ jejich hlasu. Volby
tak získávají podobu kolektivního rozhodování, založeného na individuálním výbČru. Stávají se tak neoddČlitelnou souþástí demokracie.
V moderních demokraciích jsou volby jedním z rozmČrĤ naplĖování lidských
práv v podmínkách reprezentativní vlády. Tato teze neznamená, že každé volby jsou
demokratické a že jsou realizací lidských práv. NaplnČní lidského práva být autonomní osobnost a podílet se na spoleþenské samosprávČ se prosazuje postupnČ a to
v konfliktech plebejských þi zneuznávaných vrstev i humanistické inteligence proti
privilegovaným tĜídám. Tyto konflikty nČkdy dostávaly výraz v pomalejším evoluþním
pohybu, jindy se zrychlily po revoluþních zlomech. Tak tomu bylo všude ve svČtČ, a to
i na území dnešního ýeska a Slovenska.
Nejen pĜedstava voleb, ale i demokracie mĤže vyvolat nedorozumČní. V souþasnosti
bývá demokracie þasto vnímána jako zpĤsob harmonizace mezilidských vztahĤ,
záruka blahobytu a míru. UpevnČní této vizi demokracie napomáhají zjednodušené
liberální obhajoby demokracie. Jenže zemČ s demokratickým režimem jsou nadále plné
vnitrostátního násilí. Také þasto zdĤrazĖovaná teze, že demokratické státy mezi sebou
neválþí, pomíjí fakt, že se podílejí na válkách a likvidaci nepohodlných režimĤ;
v pĜípadČ Spojených státĤ jako dnes nejtypiþtČjšího pĜedstavitele liberální demokracie
nejde jen o odstranČní diktatury Saddáma Husajna v Iráku, ale i o svržení demokraticky zvolených pĜedstavitelĤ jako byl guatemalský Jacobo Arbenz, íránský premiér Muhammad Mosaddek þi chilský prezident Salvador Allende. PĜedstavČ o liberální demokracii jako jediné záruce cesty k blahobytu neodpovídá ani fakt, že již tĜetí desetiletí je
ekonomicky nejdynamiþtČjší zemí svČta socialistická ýína. K pochopení demokracie
patĜí i skuteþnost, že dĤležitým milníkem na cestČ Adolfa Hitlera k moci byl jeho volební úspČch. Není ani náhoda, že od poþátku 90. let minulého století, když v Alžírsku
zvítČzila fundamentalistická Islámská fronta spásy, demokratické zemČ Západu podporují protidemokratická rozhodnutí tamní vlády neuznat volby. PorozumČt demokracii a
volbám vyžaduje nevnímat je jako náboženský kult.
Z uvedených nejasností vyplývá, že je hned na poþátku této práce nutno vymezit
alespoĖ pracovní definici základní funkce demokracie, která nebude tolik matoucí
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jako je vize demokracie jako cesty k prosperitČ, solidaritČ a míru. V této knize demokracie je specifický zpĤsob Ĝešení vnitrostátních politických rozporĤ a konfliktĤ,
a to pĜi využití vČtšinového principu pĜi pĜijímání rozhodnutí. Na následujících
stránkách bude ukázáno, že ani toto pojetí není jednoznaþné a vždy platné.

1.1.

TĜetí vlna

Pro porozumČní dnešní demokracii a volbám v ýesku a na Slovensku je nutné pochopit východiska a souvislosti formování souþasného režimu. Sametová revoluce
v ýeskoslovensku roku 1989 byla souþástí demokratizaþní vlny, která se valí svČtem
od roku 1974. Toto datum je zpravidla spojováno s událostmi v tehdejším Portugalsku:
ve þtvrtek 25. dubna 1974, 25 minut po pĤlnoci, zaþalo v Lisabonu rádio hrát píseĖ
Grandola vila morena – což byl signál pro vojenský pĜevrat. Charakteristika následujícího období bývá podávána rĤznČ, v zásadČ se ale výzkumníci shodují, že poprvé
v dČjinách pĜevažuje poþet demokratických státĤ nad státy s jinými režimy.
Toto datování poþátku aktuálního rĤstu poþtu demokratických režimĤ ve svČtČ pochází z díla amerického politologa Samuela Huntingtona TĜetí vlna. Podle tohoto autora, který zahájil v 90. letech minulého století nový výzkum problematiky demokracie,
byla zmČna režimu v ýeskoslovensku roku 1989 souþástí již tĜetí vlny demokratizace ve svČtČ. NeménČ závažným upozornČním z této knihy je i skuteþnost, že za každou z pĜedcházejících vln demokracie následovala zpČtná vlna, v níž se státy zĜíkaly demokratického režimu:
x První, velká vlna demokratizace: 1828 – 1926
MČla své koĜeny v americké a francouzské revoluci, ovšem vznik národních demokratických institucí je záležitostí až 19. století. Minimálním kritériem pro zaĜazení
mezi demokratické státy v 19. století je pro Huntingtona volební právo alespoĖ
50 % dospČlých mužĤ, a to, že exekutiva mČla vČtšinovou podporu ve zvoleném
parlamentu nebo byla volena v pravidelných volbách. PĜi použití tČchto kritérií
USA zaþaly svoji demokratizaci zhruba v roce 1828 (více než 50 % bílých mužĤ
hlasovalo v prezidentských volbách) a v prĤbČhu sta let více než 30 % zemí dosáhlo tohoto stavu. Tento pohyb pĜedpovČdČl Alexis de Tocqueville a James Bryce jej
prohlásil za „pĜirozený trend“.
x První zpČtná vlna: léta 1922 – 1942
Zaþala v roce v roce 1922 pochodem Mussoliniho fašistĤ na ěím. Z 12 zemí, které
zavedly demokratické instituce pĜed rokem 1910, se pouze ěecko vzdalo demokracie po roce 1920. Naopak pouze þtyĜi ze 17 zemí, které pĜijaly demokratické instituce mezi roky 1910 a 1931, si je zachovalo ve 20. a 30. letech. PĜehled státĤ, které
se v rámci této zpČtné vlny uchýlily k totalitním formám vlády, ale i chvíle, kdy tak
uþinily, ukazuje, že pĜechod NČmecka k fašismu nebyl jen reakcí na velkou hospodáĜskou krizi.
x Druhá, krátká vlna demokratizace: léta 1943 – 1962
Její poþátek nastal v prĤbČhu 2. svČtové války.
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x Druhá zpČtná vlna: léta 1958 – 1975
Zaþala v Asii 1958, a to v Pákistánu, kde armáda zavedla mimoĜádný stav. Sílu nabrala v Latinské Americe. Tam pĜechod k autoritativní vládČ odstartoval v Peru roku 1962, když armáda zasáhla, aby zrušila výsledky voleb. V EvropČ v této zpČtné
vlnČ ztratilo demokratický režim ěecko, kde po „královském“ pĜevratu roku 1965
následoval roku 1967vojenský pĜevrat.
x TĜetí vlna demokratizace: léta 1974 – ?
Tato vlna zaþala v Portugalsku, pĜevalila se pĜes Latinskou Ameriku (v roce 1974
osm z deseti jihoamerických zemí mČlo nedemokratickou vládu, v roce 1990 devČt
státĤ mČlo demokraticky zvolenou vládu), pĜešla do Asie a vrátila se pĜes SovČtský
svaz do Evropy.
Huntington vypoþítal, že se bČhem obou zpČtných vln zmČnilo pĜibližnČ dvacet zemí s demokratickým politickým systémem v autoritáĜské státy. Tabulka þíslo 1 ukazuje, jak podle tohoto autora vypadaly jednotlivé vlny a zpČtné vlny ve 20. století.1
Tabulka þ. 1: DEMOKRATIZACE VE 20. STOLETÍ
rok
1922
1942
1962
1973
1990

demokratické
státy
29
12
36
30
58

nedemokratické
státy
35
49
75
92
71

státy podíl demokratických státĤ
celkem
na celkovém poþtu
64
45,3 %
61
19,7 %
111
32,4 %
122
24,6 %
129
45,0 %

Výzkum demokracie od doby vydání Huntingtonovy knihy již pokroþil. V souþasné
dobČ jsou nejznámČjší dva výzkumy demokracie ve svČtČ. Projekt Polity IV, na nČmž
se podílí Ĝada amerických vČdcĤ pod vedením Montyho G. Marshalla z University of
Maryland, zkoumal v roce 2003 situaci ve 161 státech, tedy ve všech zemích, jejichž
obyvatelstvo mČlo v onom roce více než pĤl milionĤ obyvatel. ýasové Ĝady v tomto
projektu sahají až do roku 1800, což v souhrnu pĜedstavovalo 14 875 pĜípadĤ.2 Výzkum sleduje tĜi kategorie režimĤ:
x DEMOKRACIE. Její vymezení zahrnuje nČkolik podstatných a nezávislých prvkĤ:
(a) pĜítomnost institucí a procedur, prostĜednictvím kterých obþané mohou efektivnČ vyjádĜit své preference týkající se politik a vĤdcĤ; (b) existence institucionalizovaných omezení, týkající se výkonu exekutivní moci; (c) garance obþanských svobod pro všechny obþany a þiny politické participace; (d) ostatní rysy pluralitní demokracie jako je vláda zákona, systém brzd a protiváh, svobodný tisk apod. MČĜení
se pak provádí na jedenáctimístných škálách (0 – 10), týkajících se konkurence
1

Viz HUNTINGTON, Samuel P.: The Third Wave. Democratization in the Late of Twentieth Century.
Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991, s. 16 - 26.
2
Viz Polity IV Project. Political Regime Characteristics and Transitions, 1800 - 2002. –
http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/.
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v politické participaci, otevĜenosti a konkurence pĜi výbČru exekutivy a omezení
pro nejvyššího pĜedstavitele státu.
x AUTOKRACIE. Ve své vyzrálé podobČ se jedná o režim, který (a) omezuje þi potlaþuje politickou participaci; (b) její nejvyšší pĜedstavitelé jsou vybíráni na základČ
formalizovaného procesu uvnitĜ politické elity; (c) výkonná moc má nČkolik zábran; (d) moderní autokracie zahrnují i Ĝadu naĜízení, týkajících se sociální a ekonomické aktivity, ale jen jako funkce ideologie. Kódování se týká stupnČ konkurence pĜi politické participaci, Ĝízení participace, otevĜenosti a konkurence pĜi výbČru
exekutivy a omezení pro nejvyššího pĜedstavitele státu.
x NEVYHRANċNÝ REŽIM. Jestliže charakteristiky demokracie a autokracie se
nepĜekrývají, pak mezistupnČ, zahrnující charakteristiky obou, pĜedstavují tento typ
režimu. Jsou ménČ stálé než demokracie a autokratický režim.
Graf þ. 1: REŽIMY VE SVċTċ, 1946 AŽ 2003

Americké pracovištČ Freedom House je zamČĜeno na výzkum šíĜení svobody ve
svČtČ. Podle jeho zprávy Svoboda ve svČtČ 2005 lze od roku 1974 zaznamenat tendenci
rĤstu poþtu svobodných zemí a zemí s demokratickými volbami. Podle této zprávy žije
ve svobodných zemích 2 819 080 000 lidí (což je 44 % svČtové populace), v þásteþnČ
svobodných zemích 1 189 000 000 (19 %) a v nesvobodných zemích 2 387 300 000
lidí (37 %). Tabulka þíslo 2 ukazuje, jak podle ústavu Freedom House rostl bČhem
zkoumaného období poþet svobodných státĤ.1

1

Freedom In The World 2005 (Freedom House) – www.freedomhouse.org/research/survey2005.htm
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Tabulka þ. 2: GLOBÁLNÍ TREND SVOBODY
svobodné
zemČ
1973
1983
1993
2004

44 (29 %)
53 (32 %)
72 (38 %)
89 (46 %)

þásteþnČ
svobodné
zemČ
42 (28 %)
56 (33 %)
63(33 %)
54 (28 %)

nesvobodné
zemČ
65 (43 %)
58 (35 %)
55 (29 %)
49 (26 %)

Podle téhož pracovištČ bylo v roce 2004 ve svČtČ 119 zemí, které lze hodnotit jako
volební demokracie, což z celkových 192 sledovaných státĤ pĜedstavuje 62 %. PĜi
svých výzkumech Freedom Hause definuje volební demokracii jako souhrn nČkolika
klíþových faktorĤ. „Aby byl stát chápán jako volební demokracie, musí mít:
1) Konkurenþní multistranický systém;
2) Univerzální velební právo pro všechny dospČlé obþany;*
3) Pravidelné soutČžení, které je vedeno v podmínkách tajného hlasování, pĜi absenci
masových volebních podvodĤ, které by mČnily výsledky na takové, které nereprezentují vĤli veĜejnosti;
4) Významný veĜejný pĜístup hlavních politických stran k voliþĤm prostĜednictvím
médií a prostĜednictvím obecnČ otevĜené politické kampanČ.
* S výjimkou omezení, které státy mohou legitimnČ uvalit na obþany jako trest za kriminální pĜestupky.“1

Graf þ. 2: POýET ZEMÍ S DEMOKRATICKÝMI VOLBAMI

1

Freedom In The World 2005. Civic Power and Electoral Politics. A Report from Freedom House. –
http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2005/essay2005.pdf
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Statistické pĜehledy vývoje demokracie a voleb naznaþují, že ne vždy jsou výzkumníci vedeni stejnou definicí toho, co vlastnČ zkoumají. NapĜíklad všechny zatím citované výzkumy – Polity IV, pĜehledy ústavu Freedom House þi data Samuela
Huntingtona – se opírají o úzkou liberální definici demokracie. Tím se otvírá diskuse i
kolem tématu této knihy, byĢ jejím cílem není hodnotit, zda je demokratický režim
nejvhodnČjší formou správy vČcí veĜejných. Tato práce si klade cíl daleko skromnČjší:
pĜispČt k hodnocení významu voleb z hlediska naplĖování ideálĤ demokracie.
Tento úkol mimo jiné znamená hledat úroveĖ „intenzity“ obþanské úþasti na politice
prostĜednictvím voleb. ZároveĖ ale také urþuje zorný úhel, pod kterým je problematika
voleb zkoumána: pohled na volby pĜes prizma ideálĤ demokracie nutnČ vČnuje vČtší
pozornost jiným skuteþnostem než napĜíklad studium voleb z hlediska právních norem
þi individuálních volebních preferencí. Jenže hned na poþátku diskuse se takto rozevírá
propast, v níž mĤže být celý zámČr knihy pohĜben: jak má být vymezena ona demokracie, jejíž hodnotou mají být volby pomČĜovány?

1.2.

Antická demokracie

Na otázku, co demokracie jako vláda lidu je, odpovídají dČjiny politické teorie
v zásadČ trojím odlišným zpĤsobem: v antickém, liberálním a v moderním, sociálním duchu.
Klasické pojetí demokracie vychází z antické tradice. Ta se liší od pojetí demokracie, které pĜevládá dnes, ve þtyĜech ohledech: v ideji doþasnosti každého režimu,
v dĤrazu na pĜímou demokracii, v pĜedstavČ malého státu-polis a v definici lidu.
Demokracie v podání antických filozofĤ a historikĤ rozhodnČ nebyla nejváženČjším
režimem. Snad jen Démokritos a v nČkterých textech Ísokratés se zastávali demokracie
– ostatní z antických velikánĤ demokracii tak þi onak odsuzovali. V každém pĜípadČ
tehdy se zrodila teorie demokracie, a to v komparativním porovnáváním s jinými režimy. PravdČpodobnČ prvním, kdo se pokusil charakterizovat typy odlišných režimĤ,
byl antický „otec historikĤ“ Hérodotos; nČkdy je ovšem za pramen tČchto Hérodotových úvah pokládána práce sofisty Prótagora Antilogiai. Hérodotos v III. knize svých
DČjin (III 80 – 82), které spatĜily svČtlo svČta pĜibližnČ roku 425 pĜ. n. l., popisuje rozhovor sedmi perských spiklencĤ. Ti se po zavraždČní vládnoucího mága, jenž se vydával za následníka trĤnu Semerdise, v nastalém bezvládí dohadovali, jaký režim by mČli
nastolit. Spor vedli o to, zda zĜídí vládu lidu, oligarchii, nebo monarchii. Jestli je
Hérodotovo svČdectví pravdivé, pak nejstarším z obhájcĤ demokracie byl Otanés, oligarchie (þi aristokracie) Megabyzos a monarchie Dareios. Protože se nedohodli, rozhodovali o budoucím režimu demokraticky hlasováním – a vČtšina vybrala monarchii. Je
témČĜ symbolické, že pĜi výbČru krále se z onČch sedmi spiklencĤ stal nakonec vladaĜem ten, který nahodilý výbČr – králem se mČl stát ten, jehož kĤĖ ráno první zaržál –
ponČkud poupravil neþestnou lstí.1

1

HÉRODOTOS: DČjiny aneb devČt knih dČjin nazvaných Músy. III, 80 - 87. Praha: Odeon, 1972,
s. 196 - 200.
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V koncepcích politických filozofĤ starovČku lze nalézt pĜesvČdþení o nestálosti
režimĤ v jednotlivých státech. Podle této þásti klasické koncepce demokracie je takový zpĤsob vlády vždy pouze doþasný, vnitĜnČ nestabilní a jeho vnitĜní rozpory jej zákonitČ vedou k sebevraždČ. Za autora koncepce cyklického stĜídání režimĤ a zĜízení je pokládán Polybios, známý jako nejvČtší helénistický historik. Polybios svoji vizi
morfologie státnosti vyjádĜil ve þtyĜicetisvazkovém díle DČjiny, napsaném v 2. století
pĜ. n. l., pĜiþemž na teoretické úrovni ji zpracoval v 6. knize. Proces cyklické smČny
režimĤ je v jeho díle pojat jako pĜirozený proces, probíhající podle „zákona pĜírody“.
Podle tohoto autora existuje šest základních forem státu, které mají pevnČ stanovené místo v cyklu stĜídání: království, tyranie, aristokracie, oligarchie, demokracie
a ochlokracie. V tomto cyklu každý režim jako organismus prožívá své období rĤstu,
nejvyššího rozvoje, smrti – a pĜechodu do jiného uspoĜádání. Protože tato koncepce
obsahuje pozoruhodné definice režimĤ, je vhodné popsat ji podrobnČji.
Podle Polybia je poþátek politického života dán tím, že pĜíroda každému živému
tvoru dala nutkání žít ve stejnorodých tlupách. PĜírodní Ĝád si též vynucuje, aby vĤdcem každé skupiny byl ten, kdo je nadán nejvíce fyzickou silou a duševní odvahou.
V prĤbČhu þasu se vedle síly zaþínají ve spoleþenství prosazovat i vztahy spolupráce a
cti, vzniká královská moc, první rozvinutá forma státu. V prĤbČhu tohoto období se
zaþínají u lidí vyvíjet pĜedstavy o krásném a správném, pravdČ a lži a ostatní mravní
pojmy. PĜirozenČ se u lidí formuje i „pojetí povinnosti, její síly a významu, což pĜedstavuje zaþátek i konec spravedlnosti,“ píše Polybios, obdobnČ jako stoikové. Království odmČĖuje každého podle zásluh a poddaní se mu podĜizují ne z dĤvodu hrozby
násilí, ale dobrovolnČ. Ovšem postupem þasu se stává královská moc násilnickou. Králové mČní svĤj zpĤsob života, pro který byly pĜíznaþné skromnost a starost o poddané.
Propadají nezĜízenému životu, probouzí se závist, nenávist, nespokojenost. Zaþíná
úpadek moci, království se mČní v tyranii.
Tyranie je dobou úkladĤ proti vladaĜĤm. Tyto nástrahy a odpor vycházejí od lidí
dobrých a odvážných, vzpouzejících se svévoli tyrana. Za pomoci lidu je tyran svržen a
vzniká aristokracie. To je taková vláda menšiny, která vzniká ze souhlasu lidu a kdy
vládnoucí bývají „nejspravedlivČjší a nejrozumnČji vybraní“. Také na první etapČ tohoto uspoĜádání se aristokracie stará o obecné blaho. ýasem se ale vláda dostává do rukou lidí „zcela neznalých potĜeb spoleþné rovnosti a svobody“; aristokracie se mČní na
oligarchii, kde vládne zneužívání moci, koĜistnictví, nezákonnost, mamonáĜství, opilství a obžerství.
Vzpoura lidu proti oligarchĤm je doprovázena nedĤvČrou k pĜedcházejícím formám
vlády – pĜichází demokracie. Lid pĜebírá starost o stát. Vládne vČtšina, podĜízenost
zákonĤm a tradiþní úcta k bohĤm, rodiþĤm a starším. Za života pokolení zakladatelĤ
demokratické formy vlády se ve státČ vysoce cení rovnost a svoboda. Ovšem další
generace, pĜivyklé na uvedená blaha, si jich pĜestávají vážit. V této situaci bohatí rozvracejí lid úplatky, snaží se pozvednout nad vČtšinu. LĤza, pĜivyklá žít z tČchto úplatkĤ, si vybírá vĤdce – demagoga – a vraždí, posílá do vyhnanství, pĜerozdČluje zem.
Demokracie se pĜetváĜí v nejhorší formu vlády, v ochlokracii – rozhnČvaný lid odmítá
poslušnost vládČ, nepokládá ji dokonce za sobČ rovnou a vše chce Ĝešit sám. Vládne
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násilí a bezzákonnost – dokud se neobjeví mocný samovládce. Kruh se uzavírá, pĜichází závČreþná etapa, bod vývoje odpovídá první etapČ - „takový je Ĝád pĜírody, podle
kterého se formy vlády mČní, pĜechází jedna v druhou a znova se vracejí“.
CelosvČtové dČjiny zaþínají podle Polybia svČtovou nadvládou ěíma. Dobrá ústava
musí vhodnČ smíchat všechny formy vlády, tedy královské moci, aristokracie a demokracie. PrávČ této skuteþnosti prý ěím vdČþí za své historické úspČchy. Podle tohoto
autora, po srovnání moci konzulĤ, senátu a lidu-snČmu nikdo z domácích nemĤže
s jistotou Ĝíci, jaké je zĜízení ěíma: „Kdykoliv totiž uvážíme moc konzulĤ, zdálo by se
nám monarchistické, a kdykoliv moc senátu, zase aristokratické; a kdykoliv by þlovČk
pozoroval moc lidu, zdálo by se urþitČ demokratickým“. Každá z tČchto složek má
pĜesnČ vybrané povinnosti, které jsou nezbytné i pro výkon jiných složek: napĜíklad
konzul nemĤže vést vojsko bez souhlasu lidu a penČz od senátu. „Jakmile se nČkterá
z tČchto složek zaþne rozpínat, žárlí (na druhé) a domáhá se nepĜimČĜené moci, protože… není sobČstaþná a protože každá z nich mĤže být protivným pĤsobením druhých
podvazována, nemĤže žádná ta složka pĜebujet ani pĜemírou zpychnout.“
Tato Polybiova koncepce mČla vliv jak na Niccola Machiavelliho a Charlese
Montesquieua, tak na tvĤrce americké ústavy. VlastnČ se tak rodila první koncepce
rovnováhy, vzájemných brzd þástí rozdČlené moci. Ovšem první, kdo se podle Polybia pokoušel o smíšenou ústavu, byl legendární spartský zákonodárce Lykúrgos.1
Za nejznámČjší antické teoretiky demokracie bývají pokládáni Platón a Aristoteles.
Ti se k problematice demokratické vlády vyjadĜovali pomČrnČ þasto – a ne vždy stejnČ.
Ukázku Platónových pĜedstav o rozdČlení zĜízení pĜináší tabulka þíslo 3, sestavená
podle jeho dialogu Politikos. V nČm jsou kritérii, odlišujícími režimy, poþet vládnoucích v polis a role zákona.2 Aristotelovo pojetí režimĤ je možné pĜiblížit napĜíklad
pomocí díla Politika, kde lze též nalézt dČlení pomocí dvou kritérií – podle množství
vládnoucích a podle jejich cíle.3 Tuto pĜedstavu shrnuje tabulka þíslo 4.
Tabulka þ. 3: PLATÓNOVA TYPOLOGIE ZěÍZENÍ
monarchie
vláda nČkolika
vláda mnoha

podle zákona
KRÁLOVSTVÍ
ARISTOKRACIE
DEMOKRACIE

bez zákona
TYRANIE
OLIGARCHIE
DEMOKRACIE

K definiþním znakĤm antické demokracie patĜí pĜímé rozhodování lidu o hlavních otázkách. Demokratická lidovláda tedy funguje pĜevážnČ bez zprostĜedkování
nČkým vyvoleným þi vybraným – tudíž bez politické reprezentace. Je ale nutné dodat,
že technika pĜímé demokracie byla v antice užívána pro nejdĤležitČjší otázky správy
1

Antika v dokumentech. II ěím. Redigovali J. Nováková a J. Peþírka. Praha: SNPL, 1961, s. 70 - 73 a
NċRESESJANC, Vladik Sumbatoviþ: Politiþeskije uþenija drevnej Grecii. Moskva: Nauka, 1979,
s. 242 - 254.
2
PLATÓN: Politikos. 302d. Praha: OIKOYMENH, 1995, s. 74.
3
ARISTOTELES: Politika. IV, 2, 1289a-1289b. Praha: Rezek, 1998, s. 149 - 150.
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státu a v urþitých oblastech Ĝízení byla kombinována se zastupitelským systémem.
Základem politického režimu byla ovšem pĜímá demokracie. Spoleþenským zájmem
bylo to, co lid Ĝíkal, že jím je.
Tabulka þ. 4: ARISTOTELOVA TYPOLOGIE ZěÍZENÍ

spoleþný
zájem
zájmy
vládnoucích

jeden vládce
KRÁLOVSTVÍ
- vládne ctnostný
- cílem þest
TYRANIE
- vládne nehodný
- cílem požitky vladaĜe

nČkolik vládcĤ
ARISTOKRACIE
- vládnou ctnostní muži
- cílem ctnost
OLIGARCHIE
- vládnou bohatí
- cílem bohatství

mnoho vládcĤ
POLITEIA
- bohatství mnoha
plus svoboda
DEMOKRACIE
- vládnou chudí
- cílem svoboda

Poþátky snahy o pĜímou vládu lidu jsou pĜevážnČ spojovány s aténskou demokracií,
s plebiscity v ěímské republice (odsud také pochází slovo plebiscit podle latinského
plebs – lid), ale i s jednáním na shromáždČní saských a slovanských kmenĤ. RĤzné
formy pĜímé lidovlády, a to takové, která v té þi oné podobČ pĜežila dodnes, byly ale
zavedeny též ve Švýcarsku: tam vše zapoþalo roku 1291 ve tĜech kantonech s pĜímou
demokracií. VeĜejné diskuse a lidové hlasování o spoleþných problémech komunity
jsou známy i ze shromáždČní protestantských kolonistĤ v New Englandu; touto formou
byly tehdejšími obyvateli dnešních Spojených státĤ ve þtyĜicátých letech 17. století i
pĜijímány zákony. Technicky byla tato koncepce spojena s relativnČ malým mČstským státem þi spoleþenstvím – Atény pĜed peloponéskou válkou mČly þtyĜicet až
padesát tisíc plnoprávných obþanĤ. ěeþtí politiþtí teoretikové pokládali za ideální poþet
obþanĤ mČstského státu dva až deset tisíc.
Snad nejspornČjší otázkou pĜi posuzování demokratického výbČru funkcionáĜĤ
v antice a dnes je již zmínČný vztah losování a volby. MČl-li být vybírán nČjaký hodnostáĜ, þinilo se tak pĜi zachování rovnosti všech – tedy losováním. Losování se
v antice, a to zvláštČ v Athénách od poloviny 4. do konce 5. století pĜed naším letopoþtem, používalo k obsazování jen vybraných civilních a náboženských funkcí. V dobách
antické slávy výbČru funkcionáĜĤ losem se v nČkterých pĜípadech jednalo o losování
z pĜedem vybraných kandidátĤ, kteĜí se mohli prokázat urþitými kvalitami (obþanství,
vČk, velikost majetku, fyzická zdatnost, nČkdy též možná i kvalifikace). V období rozkvČtu aténské demokracie se losování stalo obecnou formou výbČru úĜedníkĤ, a to
vþetnČ búlé, rady vládnoucích; u archontĤ, jimž v urþitém období pĜipadala moc soudní a sakrální, se dokonce užívalo losování dvoustupĖové. Zde se již nevybírali pĜedem
kandidáti, ale losovalo se pĜímo z kandidátĤ, kteĜí se pĜihlásili. Losování ovšem nepodléhaly takové funkce jako byl stratég þi pĜedstavitelé technických úĜadĤ, jakým byl
architekt, vyslanec atd. Aténský snČm napĜíklad volil nejvyšší vojenské a finanþní
úĜedníky, vyslance. Zvláštní, jakousi pĜevrácenou volbu, pĜedstavoval ostrakismus,
pomocí kterého se „volbou“ vybírali obþané, jejichž pobyt ve státČ by ohrožoval demokracii. Z tohoto struþného výþtu je patrný pozoruhodný závČr: v antice se losem
obsazovaly funkce, jejichž držitelé se v dnešních demokraciích volí; funkce, které
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se v antice obsazovaly volbou – napĜíklad stratég –, se dnes obsazují jmenováním.
Ve stĜedovČku se losování objevovalo v italských komunitách 13. století, pozdČji pak
pĜi výbČrĤ pĜedstavitelĤ protinapoleonského odboje ve ŠpanČlsku na poþátku 19. století a následnČ i v Latinské Americe.
Dnes se mĤže zdát absurdní postavení požadavku vybírat státníky losem. Losování
je vlastnČ posunem tohoto pojetí vztahu svobody a rovnosti, který pĜedstavují
volby: úplná rovnost není vztažena jen na hlasy, ale též na kandidáty, pĜiþemž
rozhodování kolektivu nahrazuje náhoda. Los je náhoda, pomocí níž se mĤže srozumitelnČji vyslovit hlas boží než prostĜednictvím rozporuplných stanovisek hlasujících jedincĤ. Volby jako výbČr nejschopnČjšího byly chápány jako aristokratická,
nikoliv demokratická procedura. Takto vnímal demokracii nejen Aristoteles a jeho
antiþtí druhové, ale ještČ napĜíklad Charles-Louis Montesquieu. DĤležitou roli hraje
losování pĜi zajištČní toho, þemu se dnes Ĝíká „rotace kádrĤ“. PĜi zajištČní pravidelných voleb se mĤže zdát takováto rotace jistá. Jenže výzkumy ukazují, že v souþasnosti
má napĜíklad poslanec poziþní výhodu pĜi zajišĢování si opČtovného zvolení, neboĢ
jeho protikandidát nemá tolik možností zviditelnČní se. Ameriþtí volební analytici
v roce 2004 upozorĖovali, že v posledních deseti volebních cyklech byla úspČšnost
poslancĤ Kongresu, usilujících o znovuzvolení, více než 95%. Losování je cestou jak
zamezit sebereprodukci paramentĤ þi pĜedstavitelĤ výkonné moci.
Další zvláštností klasické pĜedstavy demokracie je definice lidu, jenž má v demokracii vládnout. Klasický pojem lidu mČl sociální rozmČr – lid byl chápán jako protiklad aristokracie þi oligarchie, bohaté, mocné nebo jinými rysy odlišené menšiny. Pojem „lid“ zahrnoval jen chudou vČtšinu veĜejnosti (do které se ale v antice nepoþítali
otroci a ženy), nikoliv veĜejnost obecnČ þi všechny obþany v dnešním pojetí.
V novovČku takovéto pojetí lidu zdČdili osvícenci a po nich socialisté, zvláštČ marxisté. Pro nČ je nadále lid neprivilegovanou složkou spoleþnosti, nČkdy tĜetí stav,
zpravila pak mČstská a venkovská chudina. V širším pojetí jde pĜedevším o sociální
vymezení lidu jako nemajetných þi pracujících. Jedná se o angažované vymezení
lidu, které v sobČ skrývá prvky kritiky sociální diferenciace a výzvu k rovnostáĜství –
tedy hodnotovČ zatížené þi citovČ zabarvené pojetí lidu. Z tČchto zdrojĤ ale pochází
nČkdy i obhajoba pĜímé demokracie, a to vþetnČ takového pojetí mandátu pro
poslance, který zástupce lidu zavazuje jednat pĜesnČ v duchu pĜání svých voliþĤ.
Z definice lidu vyrĤstaly i antické výhrady k demokracii. NapĜíklad Platón i Aristoteles popisovali demokratický Ĝád se znaþnou dávkou despektu. Demokracie vzniká
tehdy, „kdykoliv chudí po svém vítČzství jednu þást stoupencĤ druhé strany povraždí a
druhou vyženou, a poté dopĜejí zbylým úþast na správČ obce a úĜadech stejným dílem –
a úĜady se v ní ponejvíce losují“, Ĝíká Sokrates v PlatónovČ ÚstavČ.1 I podle Aristotelovy Politiky „demokracie jest tehdy, když v þele vlády jsou svobodní a nezámožní
jako vČtšina“. ěeþeno jinak, podle klasické teorie je demokracie možná jen pĜi zásadní ekonomické a sociální rovnosti.2
1
2

PLATÓN: Ústava. Praha, Svoboda – Libertas 1993, s. 378 (557a).
ARISTOTELES: Politika. IV, 4, 1290b, III, 7, 1279a-b. Citované vydání, s. 153 a 119 – 120.
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Antiþtí kritikové demokracie zdĤrazĖovali pĜedevším její nepĜirozenost, sklon
k tyranské vládČ davu a demagogĤ bez kontroly moci pomocí zákonĤ. Pozitivní
pojetí demokracie se zrodila až u radikálních osvícencĤ, z nichž je nejþastČji vzpomínán Jean Jacques Rousseau, a to zvláštČ jeho teze z knihy O spoleþenské smlouvČ, že
„obecná vĤle je vždy správná a smČĜuje k obecnému užitku“ a že „z téhož dĤvodu, ze
kterého je svrchovaná moc nezcizitelná, je i nedČlitelná, neboĢ vĤle je obecná nebo
není.“1 Na tyto myšlenky navázali se svou vášnivou obhajobou demokracie i ameriþtí
radikální osvícenci, pĜedevším pak Thomas Jefferson.
Pojetí demokracie jako pĜímé vlády lidu je sice odvozováno od Rousseaouovy
pĜedstavy vždy pravdivé obecné vĤle; tento smČr úvah mĤže být sice logický, neodpovídá ale pĜedstavám samotného Rousseaua. Proto je také možné nalézt v RousseaovČ
RozpravČ o politické ekonomii myšlenku, že „každá politická spoleþnost se skládá
z menších spoleþností nejrĤznČjšího druhu, z nichž každá má své zájmy a zásady...
VĤle tČchto jednotlivých spoleþností se projevuje vždy ve dvou vztazích: vzhledem
k þlenĤm spoleþnosti samé jako vĤle obecná a vzhledem k velké spoleþnosti jako vĤle
soukromá.“ Tuto dialektiku zájmĤ pak v práci O spoleþenské smlouvČ dovádČl do konkrétního tvrzení, že „bereme-li výraz demokracie v pĜísném slova smyslu, pak nikdy
prvá demokracie neexistovala a nikdy nebude existovat, protože je proti pĜirozenému
Ĝádu, aby velký poþet vládl a malý poþet byl ovládán. NemĤžeme si pĜedstavit, že by
lid zĤstával stále shromáždČn a zabýval se veĜejnými záležitostmi.“
Rousseauovo zpochybnČní možnosti demokracie se opíralo nejen o argumenty technického rázu, ale dovolávalo se i realismu v chápání lidské mravnosti a sociální nerovnosti. Rousseau se domníval, že demokratická vláda pĜedpokládá „za prvé velmi malý
stát, kde by bylo snadné shromáždit lid a kde by každý obþan snadno mohl znát všechny ostatní. Za druhé velkou prostotu mravĤ, která brání tomu, aby záležitosti byly poþetné a diskuse pichlavé. Za tĜetí mnoho rovnosti v hodnostech i v majetku, neboĢ bez
ní by rovnoprávnost a rovnost v moci nemohly dlouho trvat. Za þtvrté málo nebo žádný pĜepych, neboĢ pĜepych je buć následkem bohatství, nebo þiní bohatství nutným.“
Podle tohoto autora „žádná vláda nepodléhá tolik obþanským válkám a vnitĜním zmatkĤm jako vláda demokratická nebo lidová“. Z tČchto východisek Rousseau þinil zcela
nedvojsmyslný závČr: „Demokraticky by si mohl vládnout jen národ bohĤ. Vláda tak
dokonalá se nehodí pro lidi.“2 Jak je patrné, Rousseau byl zastáncem antické definice
demokracie – a mnoho z problémĤ, které vidČl, Ĝešilo nové vymezení pojmu demokracie pomocí koncepce reprezentativní vlády, k níž mČli velice blízko ameriþtí
osvícenci pro svĤj kladný vztah k dílu Johna Locka.
Vize spojení základĤ politické Evropy s athénskými demokratickými procedurami
je pomČrnČ mladá. Zrodila se až v polovinČ 19. století v návaznosti na práci britského
historika George Grotea (1794 – 1871) DČjiny ěecka, jejíchž 12 svazkĤ vyšlo v letech
1846 až 1856. Jak uvádí Michel Foucher, právČ tento autor zformoval ideu, že „koĜeny
evropské civilizace nespoþívají v kĜesĢanstvu, ale v demokratické zkušenosti AthéĖanĤ

1
2

ROUSSEAU, Jean Jacques: Rozpravy. Praha, Svoboda 1978, s. 225 a 223.
Tamtéž, s. 159 a 262 - 263.
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o pČt staletí dĜíve“. ýlovČkem, který zahájil období dnešní slávy demokracie, nebyl
ani filozof ani historik, ale americký básník Walt Whitman: jeho opČvování demokracie bylo podivuhodnou smČsicí oslavy individualismu, chvály bratrství všech lidí, obhajobou plebejství, estétským vyznáním dĤvČry ve schopnost demokracie stvoĜit jakéhosi „nadþlovČka“ s vyšší kulturou – ale i varováním pĜed sociální nerovností, neboĢ
„demokracie se dívá podezĜívavČ na lidi velmi chudé, nevČdomé a zbavené práce. Žádá
muže a ženy samostatné, zámožné, vlastnící domy a pole, s hotovostí v bance – a
s trochou touhy po literatuĜe – musí takové lidi mít a rychle si je vytvoĜí.“2 Takto rozporuplnČ a postupnČ pĜekonával liberalismus svĤj pĤvodní odpor k demokracii. Až
poté americký prezident Woodrow Wilson a Tomáš G. Masaryk zformovali pĜedstavu
o 1. svČtové válce jako konfliktu demokracie proti monarchismu, militarismu, stĜedovČku a teokracii – což ovšem nikterak neodpovídalo povaze režimu carského Ruska
z jedné strany a z druhé strany, jak bude patrné z druhé þásti této knihy, využití volební
technik v NČmecku a Rakousku-Uhersku.
Se vzpomínkou na antickou Spartu a ěím lze ještČ dodat, že dnešní zastupitelské instituce nejsou totožné s demokracií. Moderní parlament vnikl dĜíve než demokratické svobodné volby v dnešním slova smyslu. Tato skuteþnost þasto vyvolává nedorozumČní. Podle nČkterý teoretikĤ, napĜíklad amerického politologa Roberta Dahla,
slova demokracie a republika nikdy pĜedtím neoznaþovala skuteþné rozdíly mezi jednotlivými typy vlády lidu, pouze odrážela rozdíl mezi Ĝeþtinou a latinou.3 I citovaný
Polybios svým rozlišením institucí a procedur v ěímČ jako smíchání režimĤ této koncepci napomáhá. PĜevládající antické pojetí demokracie ale zdĤrazĖovalo roli pĜímé
vlády lidu (davu a demagogĤ, tedy ochlokracii v PolybiovČ pojetí), roli zákona jen
zĜídka, a to napĜíklad v upravené demokracii, v politei. JeštČ u Immanuela Kanta
v traktátu K vČþnému míru lze nalézt odmítnutí demokracie jako svého druhu despocie
a naopak zásadní pĜihlášení se k republikánské formČ vlády, která oddČluje od sebe
zákonodárnou a výkonnou moc.

1.3.

Liberální demokracie

Liberální pojetí demokracie smČĜuje k pojetí lidu jako veĜejnosti a má tendenci ztotožnit demokracii s volbou reprezentantĤ. Reprezentace pak je spojena
s dČlbou moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní; mandát poslance je zpravidla
pojímán jako volný. Je-li za cíl demokracie vydávána obrana lidských práv (což
v liberální koncepci nebylo vždy a není to ani dnes podmínkou), pak jsou lidská práva
zúžena na práva politická. Demokracie je spojována s vládou zákona þi právním státem. NČkteĜí autoĜi též hovoĜí o potĜebČ rozvíjet obþanskou spoleþnost.
Takovéto chápání demokracie je zpravidla spojováno s názory Josepha Schumpetera, rakouského ekonoma a politologa, zvláštČ pak s jeho nejznámČjším dílem Kapita1

FOUCHER, Michel: Evropská republika. Historicko-geografický pohled. Brno:
Barrister & Principal – studio, 2002, s. 22.
2
WHITMAN, Walt: Stébla trávy. Odeon: Praha, 1969, s. 599.
3
Viz napĜ. DAHL, Robert A.: O demokracii. PrĤvodce pro obþany. Praha: Portál, 2001, s. 21.
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lismus, socialismus a demokracie z roku 1942. Schumpeter odmítl klasické sociální
pojetí lidu, jeho jednotné obecné vĤle, a prohlásil, že „demokratická metoda je takové
institucionální uspoĜádané pĜijímání politických rozhodnutí, v nČmž jednotlivci mají
moc rozhodovat prostĜednictvím konkurenþního boje o hlasy lidu“.1 Tímto tahem však
Schumpeter nejen mČnil definici lidu, ale zužuje demokracii jako vládu lidu na
otázku voleb reprezentantĤ tohoto lidu þi veĜejnosti. PrávČ za toto zúžení pĜedstav o
demokracii na volby si v pováleþném období Schumpeter vysloužil tolik pozornosti. Je
tomu tak právem, neboĢ s koneþnou platností završil usmiĜování liberalismu s demokracií. Uþinil to ale zpĤsobem, který není niþím jiným než parafrází Montesquieuových názorĤ. Byl to pĜece on, kdo v knize O duchu zákonĤ již v roce 1748, tedy dvČ
století pĜed Schumpeterem, psal, že „zákon, který urþuje, jakým zpĤsobem nutno hlasovat, je také základním zákonem demokracie“ a v souvislosti s rozborem (ne zcela
pĜesným) a chválou anglického politického systému, dodal: „Hlavní výhodou reprezentativního systému je, že zástupci lidu jsou schopni zabývat se veĜejnými otázkami. Lid
toho schopen není; to je jedna z velkých závad demokracie... Ve starých republikách se
vČtšinou páchala tato velká chyba: lid mČl právo úþastnit se rozhodování o vČcech,
které se mČly udČlat; a toho je lid naprosto neschopen. Do vlády má zasahovat jen tak,
že si zvolí své zástupce; to zcela odpovídá jeho schopnostem.“2
V liberálnČ pojaté demokracii se lid mČní v masu konkurujících si jednotlivcĤ a
skupin. Lid je totéž co veĜejnost þi obþané, agregát sobČ rovných prvkĤ. Když
liberál Ĝekne, že „lid je zdrojem veškeré státní moci“, což praví napĜíklad þlánek 2
Ústavy ýeské republiky, znamená to pro nČho, že parlament je volen obþany. Obþan pak je státní pĜíslušník, který je vybaven politickými právy. VeĜejnost pak má právo spolurozhodovat v politice jen prostĜednictvím volených zástupcĤ – a þasto pouze
prostĜednictvím tČchto volených zástupcĤ. Demokratická úþast lidu na vládČ byla
zúžena na volby. PrávČ ve volbách je patrné, že vČtšina je nahodilou a vždy doþasnou veliþinou, ne sociálnČ þi tĜídnČ danou konstantou þi pravdČpodobností. Takto
vznikla þasto citovaná definice demokracie, která Ĝíká, že v demokratické spoleþnosti
ti, kdo vládnou, jsou pravidelnČ vybíráni tČmi, kdo jsou vedeni, a tento výbČr je
provádČn prostĜednictvím svobodných voleb. Podstatou demokracie je podle liberální definice svobodná soutČž o vedení ve státČ.
Pro upĜesnČní je nutné dodat, že Schumpeterovo „ochuzení“ demokracie o sociální
rozmČr lidu bylo spojeno s pĜesvČdþením tohoto autora, že kapitalismus bude vystĜídán
socialismem. ZároveĖ Schumpeter konstatoval, že socialistických cílĤ lze dosáhnout i
nedemokratickými prostĜedky – a proto hledal ono užší pojetí demokracie. Navíc
v duchu Lockova realismu vidČl technické meze pĜímé demokracie a pĜidával upozornČní, že demokracie v klasické podobČ nikde neexistuje.
ZámČna lidu za stále se mČnící veĜejnost s omezeným právem zasahovat do Ĝízení je svérázným spojením ranné republikánské teorie a teorie demokracie. Tento fakt je dĤležitý nejen proto, že je nutné pĜipomínat odpor klasického liberalismu
1

SCHUMPETER, Joseph Alois: Capitalism, Socialism, and Democracy. London: G. Allen and Uniwin
Ltd., 1944, s. 269.
2
MONTESQUIEU, Charles: O duchu zákonĤ. Praha: V. Linhart, 1947, s. 26 a 175.

29

1. Demokratický režim

k demokracii, ale i proto, že skuteþnČ existoval a stále existuje rozdíl mezi pojmem
demokracie a republika: napĜíklad pro Rousseaua byla demokracie vládou lidu a republika vládou zákonĤ; byla tedy možná i „republikánská monarchie“, když byl panovník podĜízen zákonĤm.1 Jiným zpĤsobem vyjádĜil tento rozdíl James Madison
v roce 1787 ve slavném Federalistovi þ. 10, když napsal, že „mezi demokracií a republikou existují dva velké rozdíly: za prvé, že v republice se vláda svČĜuje do rukou
malého poþtu obþanĤ, které ostatní volí, a za druhé, že republiku lze rozšíĜit na vČtší
poþet obþanĤ a na vČtší území“.2 Podle nČkterých historikĤ v republikánských Benátkách, které se staly vzorem republikánského zĜízení i pro Holandsko, poþet šlechticĤ
s právem úþasti na vládČ tvoĜil pĜibližnČ jedno až dvČ procenta obyvatel mČsta; poþítáno vþetnČ pevniny patĜící k mČstu to byla jedna desetina procenta obyvatel.
PotĜeba reprezentativní demokracie není dána jen snahou omezit zasahování lidu do
rozhodovacích procesĤ. Je dána i objektivní potĜebou, kterou pĜinesl vznik územnČ
rozsáhlých státĤ. Moderní stát – nČkdy se též Ĝíká ponČkud nepĜesnČ národní stát –,
který se od 15. století zaþal v EvropČ vytváĜet, svým rozmČrem a množstvím populace
objektivnČ znemožĖoval uplatnČní metod pĜímé demokracie. Shromáždit veškeré obyvatelstvo na jednom území se stalo nemožné. Moderní technologie sice umožĖují hlasování o vybraných problémech, nemohou ale zaruþit vČcnou diskusi. Již vzpomínaný
Robert Dahl propoþetl, že pouze úþast 500 lidí v diskusi, v níž by každý hovoĜil deset
minut, by si vyžádala deset osmihodinových dní a 10 tisíc lidí by potĜebovalo již 208
dní. Tabulka þíslo 5 ukazuje þasovou cenu takovéto pĜímé demokracie, která je bezesporu z hlediska efektivity politického rozhodování nepĜijatelná.3
Tabulka þ. 5: ýASOVÁ CENA PARTICIPAýNÍ DEMOKRACIE
Poþet
osob
10
20
50
500
1000
5000
10 000

Celkový þas, pokud každá osoba na shromáždČní má k dispozici
10 minut
30 minut
osmihodinové
osmihodinové
minuty hodiny
minuty hodiny
dny
dny
100
2
300
5
200
3
600
10
1
500
8
1
1500
25
3
5000
83
10
15 000
250
31
10 000
167
21
30 000
500
63
50 000
833
104 150 000
2500
313
100 000
1667
208 300 000
5000
625

Spojením demokracie s ideou reprezentativní vlády mají být Ĝešeny hlavní problémy antické pĜedstavy demokracie. PĜenos rozhodování na malý okruh lidí umožĖoval správu rozsáhlého území a mČl být i zárukou trvalosti demokratického reži1

Viz ROUSSEAU, Jean Jacques: cit. dílo, s. 235.
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3
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mu. Je zĜejmé, že pro Ĝadu liberálĤ byl a je pĜenos výkonu moci do rukou malé
skupiny reprezentantĤ zpĤsobem, jak Ĝídit politický proces kvalifikovanČ, bez
zásahĤ nevzdČlaného a emocemi ovládaného davu. Toto liberální pojetí se daleko
víc blíží antické pĜedstavČ aristokratické – nČkdy též oligarchistické – vlády než
klasickému obrazu lidovlády.
Základní otázkou, kterou se snaží liberální teorie demokracie od poþátku Ĝešit, je
obava, že se demokracie zmČní v tyranii chudé vČtšiny, pĜed níž varovali antiþtí filozofové. Aby se demokracie nezmČnila ve vládu davu þi demagogĤ, musí být chránČno právo menšiny. Poþátkem uznání práv menšiny pak je pochopení faktu, že vĤle
vČtšiny je vĤlí trvale se mČnící skupiny. PĜíslušník dnešní vČtšiny mĤže být zítra
pĜíslušníkem menšiny – a naopak. Vztah vČtšiny a menšiny ve volbách není chápán jako vztah stálých sociálních tĜíd, ale jako souborĤ jednotlivcĤ v urþitém
aritmetickém pomČru. PĜitom tento vztah je uznáván jako významný jen proto, že tak
bylo stanoveno dohodnutým pravidlem. Nalezení vČtšiny je tedy funkþním nástrojem
Ĝízení v demokratické spoleþnosti.
Vymezení vČtšiny neznamená urþení pravdy þi mravní hodnoty – proto ten, kdo
zĤstal v menšinČ, není nutnČ tím, kdo se mýlí þi hájí neetické názory þi zájmy. PĜesto
lze podle liberálĤ vládu vČtšiny zdĤvodnit racionálnČ jako nejménČ riskantní pojetí
pĜidČlování mocenských práv vládnoucí elitČ, relativnČ pokojný nástroj Ĝešení politických konfliktĤ a rozporĤ. Rozhodování pomocí vČtšinového principu je zvláštní forma
vytváĜení kompromisu pĜi nikdy nekonþícím hledání spoleþenského konsensu. Demokratické právo vČtšiny rozhodovat je dáno jen a jen konvencí, není zdĤvodnČno
prostĜednictvím morálních kategorií. Jestliže výbČr zpravidla vede k tĜíštČní spoleþnosti
podle odlišných pĜedstav jednotlivcĤ o vlastních a spoleþenských potĜebách, využití
principu vČtšiny pomáhá alespoĖ k þásteþnému sjednocení politických postojĤ.
NČkteĜí autoĜi pĜi svém studiu demokracie pomČĜují souþasný stav s ideálem vlády
lidu. Tento pĜístup je patrný napĜíklad v díle Roberta Dahla. Ten dospívá k pĜesvČdþení, že souþasné tzv. demokratické režimy nejsou demokracií, ale jen mnohovládou,
polyarchií – a hledá cestu k širšímu naplnČní demokratického ideálu. Dahl pak pro
vymezení samotné polyarchie používá definici pomocí výþtu sedmi hlavních znakĤinstitucí, pĜiþemž i tento kritický souhrn, definující neúplnou demokracii, je širší než
schumpeterovské pojetí demokracie:
1. „Volení vládní úĜedníci. Kontrola nad vládním rozhodováním o politice je ústavnČ
svČĜena voleným vládním úĜedníkĤm.
2. Svobodné a spravedlivé volby. Volení vládní úĜedníci jsou vybíráni v þastých a
spravedlivČ provádČných volbách, ve kterých je nátlak pomČrnČ vzácný.
3. Všeobecné volební právo. Prakticky všichni dospČlí mají právo hlasovat ve volbách
vládních úĜedníkĤ.
4. Právo ucházet se o úĜad. Prakticky všichni dospČlí mají právo ucházet se o volené
úĜady ve vládČ, i když vČková hranice pro zastávání úĜadu mĤže být vyšší než u
volebního práva.
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5. Svoboda projevu. Obþané mají právo vyjadĜovat se bez nebezpeþí pĜísného trestu
k široce definovaným politickým záležitostem, a to vþetnČ kritiky úĜedníkĤ, vlády,
zĜízení, spoleþensko-ekonomického Ĝádu a pĜevažující ideologie.
6. Alternativní informace. Obþané mají právo vyhledávat alternativní zdroje informací. Navíc alternativní zdroje informací existují a jsou chránČny zákonem.
7. Svoboda sdružování. Aby obþané mohli dosáhnout rĤzných práv vþetnČ výše uvedených, mají také právo vytváĜet relativnČ nezávislá sdružení nebo organizace,
vþetnČ nezávislých politických stran a zájmových skupin.“1
Podle amerického politologa Thomase Cronina ovšem ještČ dnes existuje dvojí pojetí demokracie: populisticko-plebiscitní „lidová“ demokracie a reprezentativní demokracie. Rozdíly mezi tČmito dvČma koncepcemi jsou shrnuty do tabulky þíslo 6.2
Tabulka þ. 6: DVOJÍ POJETÍ DEMOKRACIE
podle Thomase Cronina
„LIDOVÁ DEMOKRACIE“
zakladatelé: Rousseau, Franklin a Jefferson
maximální a trvalá zodpovČdnost
reprezentantĤ
participace lidu
víra v lid
dát lidu více pĜíležitostí pro samosprávu
vČtšinová vláda pĜemČĖovaná
v procedurální demokracii
vláda lidu

1.4.

REPREZENTATIVNÍ DEMOKRACIE
zakladatelé: Burke, Adams a Madison
maximální odpovČdnost reprezentantĤ
diskuse a debaty mezi informovanými elitami
víra v reprezentanty
upevĖování legislativního procesu
vČtšinová vláda balancovaná
ve vztahu k právĤm menšin
vláda demokraticky zvolených vĤdcĤ

Moderní demokracie

Moderní pojetí demokracie je tvoĜivé spojení obou pĜedcházejících koncepcí.
Demokracie je spojována s ideou lidských práv, která jsou chápána jako organické
spojení politických i sociálních práv þlovČka.
Toto pojetí navazuje na renesanþní, protestantské a osvícenské pojetí svobody jednotlivce jako výchozího bodu pro rozvoj spravedlivého politického režimu. Demokracie se tak stává pĜedevším samosprávou autonomních osobností. K pĜedstavČ osobnosti je možné pĜipomenout, že i pro vČtšinu antických filosofĤ byla svoboda
neoddČlitelná od obþanských ctností. Lid je spoleþenství všech samosprávných
osobností, které jsou definovány svými nezadatelnými lidskými právy. Tato práva
pĜedcházejí svým vznikem demokracii a jsou jí hodnotovČ nadĜazená. ýlovČka má
morální, dalo by se Ĝíci ontologická práva, kterým pak demokracie dává volný prĤchod. Demokracie je procesem, v nČmž jsou lidská práva pĜetváĜena v politické
1
2

DAHL, Robert A.: Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 202.
CRONIN, Thomas E.: Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum, and Recall.
Cambridge etc.: Harvard University Press, 1989, s. 249.
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instituce a normy (zpravidla ústavu a vždy zákony), regulujícími jak chování
tČchto institucí, tak i chování jednotlivcĤ. A nejen to: demokratický režim je spojen s takovou politickou kulturou, která þiní z lidských práv i mravní imperativ
jednání. Zákon, který není výrazem spravedlnosti, mĤže a musí být odmítnut.
Moderní pojetí demokracie vychází z vymezení slabin rozhodování lidu-veĜejnosti
v liberálním pojetí demokracie. V první ĜadČ poukazuje na trvající suverenitu lidu
nejen pĜi volbČ reprezentantĤ, ale i po ní, na meze svobody, dané sociálními rozdíly
jednotlivcĤ a na nekompetentnost pĜi omezeném pĜístupu k informacím. Nehledá tedy
jen zajištČní vztahĤ mezi všemi svobodnými jedinci, ale zabezpeþení reálné svobody
pro všechny jedince. NesmiĜuje se s realitou, na kterou upozorĖují napĜíklad
Schumpeter þi Dahl, a odmítá vzdát se požadavku vČtší úþasti veĜejnosti þi lidu na
politickém rozhodování a umožnČní skuteþné autonomie všech lidí.
Moderní definice demokracie se tak vrací k sociálnímu rozmČru režimu, a to s vizí,
že pouze sociální stát mĤže být demokratický. Tato teze se mĤže zdát pĜehnanČ socialistická, ovšem není niþím jiným než návratem k AristotelovČ chápání smyslu státu,
pĜiþemž režim je vnímán jako nastroj naplĖování cíle státu. Podle Aristotela idea, že
zákon je „pouhou úmluvou… rukojmím vzájemných práv, není však s to, aby uþinil
obþany dobrými a spravedlivými“, podchází už od sofisty Lykofróna. PĜi osvČtlování
smyslu polis pak Aristoteles dospČl k názoru, že „obec není spoleþenství místa, ani jen
k ochranČ proti vzájemnému kĜivdČní, ani pro smČnu; ale aþ i to tu musí býti, má-li to
býti obec, pĜece, ani je-li tu všechno, není to ještČ obec, neboĢ obec je spoleþenstvím
dobrého žití jak v domácnostech, tak v rodech, jež má úþelem dokonalý a sobČstaþný
život… Úþelem obce tedy jest dobrý život… Obec pak jest spoleþenství rodĤ a míst pro
dokonalý a sobČstaþný život. A to podle našeho mínČní znamená žít blaženČ a krásnČ.
Tudíž za úþel politického spoleþenství jest tĜeba pokládati krásné skutky a nikoliv pouhé soužití.“1
Norský politolog Stein Rokkan v souvislosti se svoji analýzou dĤsledkĤ prĤmyslové a národní revoluce pĜímo definoval modernizaci jako cestu k sociálnímu státu.
Podle jeho koncepce procházejí státy þtyĜmi základními vývojovými stádii:
x Budování státu. Tato fáze zaþala ve vrcholném stĜedovČku a skonþila Velkou francouzskou revolucí. BČhem ní došlo k postupné unifikaci poltické elity a utváĜení lineárních hranic.
x UtváĜení národa. UvnitĜ jednotlivých novČ vymezených státĤ došlo k formování
moderních národĤ.
x Rozvoj masové politiky. Pro tuto fázi bylo pĜíznaþné pĜekonání þtyĜ prahĤ demokratizace – prahu legitimace (neplnoprávné vrstvy získaly právo protestovat – zavedení svobody slova, shromažćování, sdružování atd.), prahu inkorporace (neprivilegované sociální skupiny získaly práva podílet se na volbČ politických zástupcĤ),
prahu reprezentace (odstraĖovaní þi snižování bariér bránících vstupu nových sil do
parlamentu) a prahu exekutivní moci (prosazení odpovČdnosti výkonné moci vĤþi
parlamentu a respektování výsledkĤ voleb pĜi sestavování vlády).
1

ARISTOTELES: Politika. III, 9, 1280b-1281a. Citované vydání, s. 123 – 124.
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x Sociální stát. V souvislosti se vznikem státu blahobytu þi spoleþnosti hojnosti stát
zahájil rozsáhlou redistribuci ziskĤ, jejímž cílem je zajištČní sociálních práv a stimulace výroby.1
Podle Dala nedokonalá, reálná – tedy liberální – demokracie dlouhodobČ funguje
jen v zemích s pĜevažující kapitalistickou tržní ekonomikou. PrávČ tu Robert Dahl
nazývá polyarchií, vládou mnoha. ZároveĖ ale právČ tento autor pĜipomíná, „tím, že
tržní kapitalismus nevyhnutelnČ vytváĜí nerovnosti, omezuje demokratický potenciál
polyarchické demokracie, neboĢ vinou tČchto nerovností dochází k nerovnému rozdČlování politických zdrojĤ“. V jeho pojetí pak politické zdroje pĜedstavují veškeré prostĜedky, které mohou být jednotlivcem nebo skupinou využívány k pĜímému þi nepĜímému ovlivĖování chování jiných osob. Jako politické zdroje lze použít, v závislosti
na místČ a þase, velké množství projevĤ lidské spoleþnosti: fyzickou sílu, zbranČ, peníze, bohatství, zboží a služby, výrobní zdroje, pĜíjmy, spoleþenské postavení, komunikaci, sdČlovací prostĜedky, organizace, postoje, právní status, vliv na formování politických doktrín a politických názorĤ, volební hlasy a mnohé další.
I v DahlovČ koncepci je tedy cítit napČtí mezi polyarchií a ideálem demokracie, pĜiþemž tento autor se domnívá, že skuteþná demokracie ve smyslu naplnČní ideálu asi
není možná. Podle jeho názoru „v žádném dosud existujícím sdružení, a tedy ani
v žádném státČ, nedošlo k vytvoĜení takového systému vládnutí, který by beze zbytku
vyhovČl všem kritériím demokratického procesu. Nestane se tak pravdČpodobnČ ani
nikdy v budoucnosti.“2 Ovšem samotné vČdomí omezování ideálu pĜedstavuje kritiku
liberální praxe, výzvu k hledání širšího a modernČjšího pojetí demokracie.

1

Viz napĜ. HLOUŠEK, Vit, KOPEýEK, Lubomír: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve
stĜední EvropČ. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 26 - 28.
2
DAHL, Robert A.: O demokracii. Cit. vydání, s. 158 (v originále kurzívou) a 43.
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2. Vláda vČtšiny

V duchu zmínČného tĜetího vymezení demokracie lze Ĝíci, že cílem demokratického politického procesu je zabezpeþení lidských práv každého jednotlivce prostĜednictvím jejich vlastní úþastí na Ĝízení. Politické rozhodování, které provádČjí ti,
jichž se týkají, mĤže být založeno na dvou hlavních principech – buć na jednomyslnosti, nebo na základČ vČtšiny. Jednomyslnost, která se jeví pĜi pohledu na složitost a
rozporuplnost dnešní spoleþnosti jako málo využitelná zásada, má právČ tak bohatou
minulost, jakož i nezanedbatelnou politickou pĜítomnost. Zprávy o rozhodování
pomocí principu jednomyslnosti zaznamenávají historici Mezopotámie, Asýrie a sumerských shromáždČní. Známé je i ze spartské þi athénské agory, ale také ze zpráv o
rozhodování germánských kmenĤ a u prekolumbovských indiánĤ. Kodifikace Ĝímského práva, kterou provedl císaĜ Justinián v 6. století, zavádČla princip, že „co se týká
pĜibližnČ všech, mČlo by být odsouhlaseno všemi“. Nejen ranné kĜesĢanské spoleþnosti, ale i Ĝímskokatolická církev pĜijala v 5. století zásadu, že „ti, kdo vládnou všem,
mČli by být voleni všemi“. Až papež Alexandr III. po špatných zkušenostech s malou
efektivností výbČru z kandidátĤ formou jednomyslnosti zavedl v roce 1179 pĜi volbČ
papeže a biskupĤ princip dvoutĜetinové kvalifikované vČtšiny. Také Zlatá bula Karla
IV. z roku 1356 hovoĜila o nutnosti jednomyslnosti elektorĤ pĜi volbČ císaĜe. JeštČ na
zaþátku 19. století byla v dolní komoĜe britského parlamentu vČtšina vnímána jako
jednomyslnost a mnohá rozhodnutí byla takto pĜijímána za pomoci aklamace.
Teprve vznik moderních politických stran otvíral cestu k formálnČjším hlasovacím
procedurám a k pĜijetí zásady, že rozhoduje vČtšina. Ovšem i dnes shromáždČní nČkterých malých mČst, skupiny pĜátel, ale nČkdy i mČstské gangy, kluby þi podílníci nČkterých firem používají princip jednomyslnosti. A hlavnČ urþité mezinárodní organizace
trvají na této zásadČ – zvláštČ rozhodování skupiny stálých þlenĤ Rady bezpeþnosti
OSN vyžadují þasto jednomyslnost. Také Návrh smlouvy Ústavy pro Evropu stanovil
v nČkterých pĜípadech jak pro Evropskou radu, tak pro Radu ministrĤ požadavek jednomyslnosti. Jednomyslnost je sice málo pružný zpĤsob hledání rozhodnutí, ale je
dĤležitá tam, kde se má ochránit zájem každého jednoho z þlenĤ skupiny – mocnosti
v RadČ bezpeþnosti OSN þi kteréhokoliv þlenského státu Evropské unie.
Jako mnohem snadnČji dosažitelný zpĤsob nalezení rozhodnutí ve skupinČ se jeví
využití vČtšinového principu – tedy zásady, že legitimní je takové rozhodnutí, pro
nČjž se vČtšina vyslovila a menšina je povinna se podĜídit. I tento princip má boha35
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tou minulost. Historici zpravidla vzpomínají na ěím pČt století pĜed naším letopoþtem.
Je zajímavé, že tehdy se formující Ĝímská spoleþnost využívala pĜi hlasování a volbách
pĜedevším nepĜímé volby: centurie, tribusy þi volební jednotky pĜijímaly vnitĜní rozhodnutí, které jako názor celku bylo pĜedneseno na MartovČ poli, na Kapitolu nebo
Fóru. ObdobnČ je dnes volen americký prezident: lidé v jednotlivých státech Unie vybírají volitele, kteĜí pak na shromáždČní elektorĤ hlasují všichni jednotnČ za daný stát
pro toho kandidáta, který v jejich státČ zvítČzil byĢ o jeden hlas. Ve stĜedovČku pak
rozhodování prostĜednictvím absolutní a relativní vČtšiny bylo známo v nČmeckém a
kanonickém právu.

2.1.

DĤvod vČtšinové vlády

Dnes se demokracie jako vláda lidu v praktikované demokracii mČní na vládu
vČtšiny veĜejnosti prostĜednictvím volených (ale þasto i nevolených) reprezentantĤ. Zárodky teorie moderní reprezentativní demokracie je možné hledat ve smluvní
teorii vzniku spoleþnosti a státu: vytvoĜení státu dohodou všech lidí v pĜirozeném stavu
je spojeno s doþasným (John Locke) nebo trvalým (Thomas Hobbes) pĜenesením þásti
pĤvodních pravomocí všech na jednotlivce nebo skupinu lidí. Demokratická – þi republikánská – idea je obsažena ve smluvní teorii tam, kde je tato smlouva spojena pĜenosem vlády na vČtšinu. Locke ve svém slavném díle DvČ pojednání o vládČ (publikovaném poprvé buć v roce 1689 nebo roku 1690) pĜímo píše, že „když nČjaký poþet lidí
utvoĜil se souhlasem každého jednotlivce spoleþenství, uþinil tím toto spoleþenství
jediným tČlesem s mocí jednat jako jedno tČleso, což se dČje pouze vĤlí a rozhodnutím
vČtšiny. Protože zajisté to, co uvádí v pohyb jakékoli spoleþenství, je jen souhlas jeho
jednotlivcĤ, a jako se jedno tČleso musí pohybovat jedním smČrem, je nutné, aby se
tČleso pohybovalo tím smČrem, kudy je žene vČtší síla, totiž souhlas vČtšiny... Jestliže
totiž souhlas vČtšiny nebude odĤvodnČnČ pĜijat jako usnesení celku a nebude zavazovat
každého jednotlivce, nic nemĤže uþinit nČco usnesením celku leþ souhlas každého
jednotlivce. Ale takového souhlasu je témČĜ nemožné kdy dosíci vzhledem k nemocím
a k záležitostem povolání...“ K tomu je podle Locka nutné pĜidat nemožnost dosáhnout
všeobecného souhlasu proto, neboĢ mezi jednotlivci panuje „rozmanitost mínČní a
rozpor zájmĤ“. „Kdykoli se tedy ze stavu pĜirozeného spojují ve spoleþenství, postupují... veškerou moc nutnou k úþelĤm, pro nČž se spojují ve spoleþnosti, vČtšinČ spoleþenství, leþ by se výslovnČ dohodli na nČjakém vČtším þísle, než je vČtšina.“1
Pokoušet se zdĤvodnit vČtšinový princip jako základ spravedlivého politického procesu rozhodování je možné tĜemi zpĤsoby þi ve tĜech rovinách.
x RACIONÁLNÍ ZDģVODNċNÍ VLÁDY VċTŠINY. Racionální obhajoba vhodnosti þi nutnosti vČtšinového principu se snaží dokázat, že rozhodování pomocí
vČtšinového principu je efektivnČjší než rozhodování prostĜednictvím nČjakých
elit – a to aĢ již mocenských, majetkových nebo intelektuálních.
Klasické zdĤvodnČní racionality vlády vČtšiny pochází z 18. století od filozofa a
matematika Jeana Antoinea de Condorceta. Ten vycházel z pĜedpokladu, že každý
1

LOCKE, John: Druhé pojednání o vládČ. Praha: Svoboda, 1992, s. 86 - 87.
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jedinec nČkdy má a nČkdy nemá pravdu, ale þastČji rozhoduje správnČ. Z toho dovozuje, že pravdČpodobnost, že vČtšina bude volit správnČ, je vČtší než pravdČpodobnost, že
správnČ bude volit menšina. Ve svých matematicko-logických operacích dospČl navíc
k závČru, že pravda vČtšiny prudce roste s tím, jak roste tato vČtšina, þím je poþetnČjší
(je-li pravdČpodobnost, že má pravdu každý jednotlivec, pouze o málo vČtší než napĜ.
0,51, pak u skupiny 100 jedincĤ je takováto pravdČpodobnost, že vČtšina 51 osob má
pravdu, pouze 0,52. Když ale vČtšina vzroste na 55, pravdČpodobnost, že mají pravdu,
se zvýší témČĜ na 0,60; pro vČtšinu 60 je pravdČpodobnost, že mají pravdu, již témČĜ
70 procent).
Tato pozoruhodná úvaha má dvČ slabiny. PĜednČ výchozí axiom o tom, že jedinec
má þastČji pravdu než nepravdu, je nezdĤvodnČný. Pak ale veškeré další matematickologické operace jsou sporné, neboĢ mohou jen správnČ rozvíjet chybný pĜedpoklad. Je
však možné na doplnČní Condorceta dodat, že zpochybnČním vlády vČtšiny poukazem na nedokazatelnost faktu o þastČjší pravdČ než nepravdČ jedince se zpochybĖuje vláda jak jedince (napĜ. monarchie), tak skupiny (napĜ. aristokracie) – tedy
vlastnČ každá vláda. Druhou slabinou Condorcetovy úvahy je skuteþnost, že rozhodování þasto probíhá mezi více alternativami. Jestliže se pak rozdČlí hlasy napĜíklad
mezi tĜi kandidáty, pak sice je možné rozhodnout se pro toho, kdo dostal nejvíce hlasĤ,
ale nemusí jít o vČtšinu nad 50 procent hlasĤ. Tu lze samozĜejmČ vytvoĜit zúžením
alternativ – ale v obou takovýchto pĜípadech jde o vČtšinu buć fiktivní nebo vynucenou. Jak se pak bavit o racionalitČ vlády vČtšiny, když vlastnČ žádný vČtšinový
názor neexistuje? Zdá se, že vČtšina je matematický pojem, který nemusí mít vždy
politický obsah.
A platí samozĜejmČ i opak výchozí teze: jestliže je rozhodování pomocí vČtšinového
principu neefektivní, pak jde o sebevražedný rys demokracie, neboĢ nelze vČĜit, že
spoleþnost zachová politický režim s neefektivním zpĤsobem rozhodování. Tímto krokem se otvírá nový problém demokratické teorie. Nejde totiž pouze o to, jak v demokratickém režimu zabránit tomu, aby vČtšina škodila menšinČ. Princip vlády vČtšiny
získá pravdČpodobnČ podporu menšiny, když menšina bude pĜesvČdþena, že kolektivní
rozhodování neohrozí její základní zájmy. Toho se dá dosáhnout pomČrnČ snadno tím,
že si vČtšina uvČdomí vlastní nahodilost: pochopí, že dnešní menšina mĤže být zítĜejší
vČtšinou, þi že þást vČtšiny bude v jiných situacích menšinou. Ovšem stejnČ velkým
problémem je úkol jak zabránit, aby v demokracii vČtšina škodila sama sobČ.
x PRAGMATICKÉ ZDģVODNċNÍ VLÁDY VċTŠINY. Výrok Carla Junga, uvedený jako motto této þásti knihy, naznaþuje, že politický konflikt mezi lidmi je trvalý, neboĢ odráží nedokonalou podstatu þlovČka, a vybírat si lze jen mezi násilným a
nenásilným zjišĢováním vítČze.
Tento názor není neobvyklý. NapĜíklad ve Spojených státech je þasto jako autorita
v této otázce citovaný James Madison. Ten v již zmínČném Federalistovi þ. 10 tvrdí, že
„trvalé zdroje frakcí jsou pĜítomné v samé podstatČ þlovČka; všude, jak zjišĢujeme, se
projevují v þinnostech rĤzné intenzity podle toho, jaké okolnosti v obþanské spoleþnosti existují. Oddanost, aĢ už teoretická nebo praktická, rozmanitým názorĤm na náboženství, stát a celou Ĝadu dalších vČcí, sepČtí s rĤznými vĤdci, ctižádostivČ usilujícími o
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vyniknutí a o moc, lidi zase rozdČlila do stran, zažehla v nich vzájemné nepĜátelství a
uzpĤsobila je k tomu, aby se navzájem spíše soužili a utlaþovali, než aby spolupracovali pro své spoleþné dobro... NejbČžnČjším a nejtrvalejším zdrojem frakcí však byla rĤznost majetku a jeho nerovné rozdČlení. Ti, kdo majetek mají, a ti, kdo jsou bez nČho,
vždy pĜedstavovali ve spoleþnosti odlišné zájmy.“1 Protože tuto rozpornost lze odstranit jen na úkor svobody, je funkcí demokratického procesu nČjakým zpĤsobem regulovat stále vznikající politické rozpory co nejménČ bolestivým zpĤsobem.
V pĜípadČ vnitĜnČ rozporné, agresivní þi mocichtivé podstaty þlovČka se mĤže jevit
vláda vČtšiny jako užiteþná, neboĢ pĜenáší moc tam, kde je potenciálnČ i síla. Tím
se tlumí ostrost politických konfliktĤ. Jestliže je zároveĖ vČtšina tolerantní vĤþi menšinČ a menšina vČĜí, že zastává názor þi hájí zájem, který se mĤže þasem stát vČtšinovým,
pak sice nelze politický konflikt odstranit, ale je utlumen na minimum – na þemž vydČlává spoleþnost.
x MORÁLNÍ ZDģVODNċNÍ VLÁDY VċTŠINY. Dokazovat vysokou hodnotu
rozhodování pomocí vČtšinového principu prostĜednictvím mravních argumentĤ je možné dvojím zpĤsobem.
 PĜednČ lze poukázat na fakt, že prostĜednictvím demokratické vlády vČtšiny
se v nejvČtší možné míĜe naplĖuje svoboda autonomní osobnosti. PĜi takovémto zdĤvodĖování demokratického práva vČtšiny nastupuje místo otázky
efektivnosti a pravdivosti rozhodování problematika technického zajištČní svobody. Jestliže je uznána svoboda þlovČka jako jeden z výchozích principĤ
spravedlivé politiky, pak se zároveĖ pĜedpokládá, že þlovČk má právo na svĤj
podíl pĜi Ĝízení tČch spoleþenských procesĤ, které ovlivĖují podmínky jeho života. Politické procesy tou þi onou mírou takto život þlovČka ovlivĖují. Vláda
vČtšiny maximalizuje poþet osob, které mohou v kolektivním rozhodování
uplatĖovat sebeurþení.
ObecnČ vzato je demokracie takovým systémem vlády, v nČmž lidé žijí
podle zákonĤ, které si svobodnČ zvolili. Pak ale nastupuje problém. Svoboda
mĤže být – teoreticky vzato – zachována tak, že politické rozhodování bude ve
svém výsledku respektovat zájmy všech jednotlivcĤ stejnČ. Protože však, jak
bylo Ĝeþeno, zájmy jednotlivcĤ a skupiny jsou þasto rozporné, musí výsledek
rozhodovacího procesu zohlednit zájmy jednotlivcĤ rĤznČ. Nezbývá tudíž nic
jiného než onu výchozí svobodu jednotlivce relativizovat a hledat její zajištČní
bez snahy naplnit absolutní ideál spravedlnosti. Postup se nabízí dvojí:
 Svoboda jednotlivce se vyjádĜí stejným podílem všech na rozhodovacím
procesu v situaci, kdy lze rozhodování formalizovat tak, že jej lze spoþítat.
Ve volbách a referendu nalezl tento princip výraz v pĜedstavČ všeobecného, rovného a pĜímého rozhodování tajným hlasováním. Vysoký stupeĖ
formalizace rozhodnutí však ve volbách a referendu vede k tomu, že lid
rozhoduje jednorázovým aktem, ale politika je trvalý proces. Jak potom

1

The Federalist. Citované vydání, s. 47.
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stanovit vztah mezi právy lidu a prerogativou exekutivy, zajišĢující plynulost politického procesu?
 Výsledek rozhodovacího procesu bude odpovídat zájmĤm co nejvČtšího
množství lidí a omezení zájmĤ co nejmenšího množství. To je na první pohled klasické téma utilitarismu: maximum štČstí pro maximum lidí. Avšak
utilitarismus není Ĝešení – jak mĤže být velká ona utilitární vČtšina, jak
rozsáhlé je vlastnČ ono „maximum“? Ideální demokratické Ĝešení pĜi rozdílnosti a rozpornosti zájmĤ je pĜi rozhodování možné jen pomocí principu
absolutní vČtšiny. Rozhodnutí prostĜednictvím absolutní vČtšiny znamená,
že zájmy více než poloviny zainteresovaných budou zabezpeþeny a nezabezpeþené jsou zájmy menšiny – samozĜejmČ kromČ základního demokratického zájmu menšiny, kterým je možnost stát se vČtšinou. Ve volbách je
tento zpĤsob rozhodování sice na první pohled samozĜejmý, avšak v praxi
výjimeþný. Uvedená zásada ale zároveĖ znamená, že stanovení pravidla
rozhodovat napĜíklad prostĜednictvím tĜípČtinové vČtšiny vede k tomu, že
vČtšina by se dostala do zajetí menšiny deseti procent hlasĤ – a deset procent hlasĤ mĤže rozhodnout o tom, že zájem vČtšiny nebude respektován.
PĜi zdĤvodĖování nutnosti vlády vČtšiny pomocí etických argumentĤ lze zároveĖ pĜipomínat, že princip vČtšiny vede k vČtší politické a spoleþenské angažovanosti veĜejnosti. Takto se v dĤsledku širší a hlubší angažovanosti
rozvíjejí obþanské ctnosti a politické znalosti – což ve svém dĤsledku též
znamená zvýšení pravdČpodobnosti efektivního rozhodování prostĜednictvím
principu vČtšiny.

VýbČr volbou

Volby jsou jednou z norem demokratického politického chování, která je dnes
þasto odvozována od lidských práv a jejich zabezpeþení prostĜednictvím zjištČní
názoru vČtšiny – byĢ z hlediska dČjin tento teoretický vztah neodpovídá realitČ vývoje
politických voleb. Volby jako techniku výbČru funkcionáĜĤ þi hodnostáĜĤ lze použít
jen ve skupinách, pĜesnČji Ĝeþeno témČĜ ve všech skupinách. Proto je možné volby jako
zpĤsob výbČru pĜedstavitelĤ skupiny nalézt v klubech, kulturních a obþanských spolcích, v církvích, ve výrobních jednotkách a samozĜejmČ v politických institucích. Jedním z takových politických uskupení je i stát.
Diskuse o volbách se sice zpravidla soustĜećují na otázky demokratického výbČru
politických pĜedstavitelĤ státu, ale volby jsou obecnČjší institucí. Volby jsou jeden ze
zpĤsobĤ výbČru jednotlivce þi jednotlivcĤ pro nČjakou funkci, hodnost þi pozici.
Nejde však o libovolný zpĤsob výbČru – volby jsou formalizovaným výbČrem a
pravdČpodobnČ nejvíce diskusí o volbách je spojeno se sporem o pravidla tohoto
výbČru. Technik dosazení funkcionáĜĤ a hodnostáĜĤ je více, a to i v pĜípadČ obsazování státních funkcí. Pro obsazení pozice ve skupinČ þi ve spoleþnosti lze jako techniku
napĜíklad použít:
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x DOSAZENÍ USURPACÍ, kdy k obsazení funkce dochází v rozporu s právem a
tradicí. Takové obsazení funkce se mĤže zakládat na dobytí þi podvodu. Spravedlnost pĜi zdĤvodĖování této formy zpĤsobu nabytí funkce je zdĤvodĖována „právem
silnČjšího“ þi zákony trhu. Zpravidla je toto nabytí funkce spojeno s tyranií.
x DOSAZENÍ DċDICTVÍM, kdy pĜíslušnost k rodinČ þi rodu zakládá právo na
automatický nástup do urþité funkce. V prĤbČhu dČjin byla vytvoĜena velice pestrá
škála rĤzných pravidel nástupnického práva. Spravedlnost takovéhoto dosazení do
funkce je zpravidla zdĤvodĖována božím výbČrem vladaĜe a zakládá monarchistický zpĤsob vlády.
x DOSAZENÍ EX OFFO, pĜi nČmž je do funkce ustanoven jednotlivec z titulu jiné
funkce. V zastupitelských orgánech se jedná o tzv. virilisty. NČkteré horní snČmovny dvoukomorových parlamentĤ, napĜíklad horní snČmovna v rakouské Ĝíšské radČ
v dobČ Rakouska-Uherska, mČly þi mají Ĝadu míst obsazených tímto zpĤsobem. Ne
vždy se jedná o šlechtice, kteĜí takovouto funkci dČdí s rodovým titulem. NČkdy
takto obsazují funkce napĜíklad církevní hodnostáĜi þi bývalí prezidenti státu, jako
je tomu v pĜípadČ italského senátu.
x DOSAZENÍ JMENOVÁNÍM, pĜi nČmž je funkce obsazována rozhodnutím nadĜízeného orgánu. Jde-li o rozhodnutí uþinČné kolektivním orgánem, blíží se ustanovení do funkce volbČ. V zásadČ se ale jedná o aristokratický princip, který vychází
z pĜedstavy spravedlnosti jako rozhodování nejschopnČjší elity, která zaujímá
z nČjakých jiných dĤvodĤ vyšší pozice ve skupinČ. V zákonodárných orgánech se
praktikuje tento princip nejrĤznČjší formou jmenování vladaĜem zpravidla do horní
komory parlamentu – napĜíklad povýšením do šlechtického stavu, nebo jako
v PĜedlitavsku výbČrem nejzasloužilejších obþanĤ (samozĜejmČ nejzasloužilejších
podle kritérií mocenské elity). Jmenované osoby jsou zpravidla podĜízeny tČm, kdo
je jmenoval.
x DOSAZENÍ KONKURZEM, pĜi nČmž je funkcionáĜ þi hodnostáĜ vybírán nezávislou skupinou – tedy ne budoucími nadĜízenými – na základČ urþitých kvalifikaþních pĜedpokladĤ. Jde vlastnČ o zvláštní cestu výbČru nejvhodnČjšího, po staletí
praktikovanou v ýínČ, která se od voleb þi jmenování liší zpravidla tím, že výbČr
provádí ad hoc jmenovaná komise. Ta však mĤže být natolik závislá na tČch, kdo ji
vytvoĜili, že se konkurz blíží jmenování.
x DOSAZENÍ AKLAMACÍ, pĜi nČmž se výbČr neprovádí sþítáním individuálních
hlasĤ, ale kolektivním hlasitým projevováním souhlasu þi nesouhlasu.
x DOSAZENÍ KOOPTACÍ, pĜi nČmž uzavĜená skupina podle urþitých pravidel
vybírá dalšího svého þlena. Jde vlastnČ o výbČr kolegy, sebereprodukci skupiny –
napĜíklad zastupitelského orgánu bez použití voleb.
x DOSAZENÍ PLEBISCITEM, kdy je sice použita technika sþítání individuálních
hlasĤ, ale výbČr neprobíhá jako volba mezi dvČma þi více kandidáty, ale hlasuje se
pouze o jednom kandidátovi, pĜiþemž hlasující má možnost projevit pouze souhlas
þi nesouhlas.
x DOSAZENÍ LOSOVÁNÍM, jako tomu bylo ve starovČku pĜi výbČru nČkterých
politických pĜedstavitelĤ. Tato technika, jak již bylo Ĝeþeno, bývala þasto chápána
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jako nejtypiþtČjší projev demokratického výbČru – Platón pokládal volby za uvČdomČlý výbČr nejlepšího, tedy aplikaci aristokratického principu, zatímco demokracie vybírá funkcionáĜe losem. Vedlo jej k tomu pĜesvČdþení o rovnostáĜské povaze
demokracie a losování jako výbČru mezi rovnými, tedy lidmi stejných kvalit. Je
ovšem pravda, že pĜijetí do skupiny, z níž se losováním vybírá funkcionáĜ, mĤže
být spojeno s nČjakým pĜedbČžnými požadavky, jakousi variantou „pasivního volebního práva“. Východiskem pĜedstavy o spravedlivém rozhodování prostĜednictvím losu mĤže být z jedné strany pĜesvČdþení o úplné rovnosti kandidátĤ na funkci,
nebo z druhé strany rezignace na možnost poznat nejlepšího kandidáta. Pak je role
výbČru pĜenesena buć na náhodu nebo na „nadpĜirozenou“ moc losu. OstatnČ, je-li
bĤh schopen rozhodnout o nejlepším vladaĜi prostĜednictvím dČdictví, napĜíklad prvorozenectvím, proþ by nemohl los být božím soudem, pĜi nČmž nadpĜirozená síla
urþí, kdo má být vylosován? Losování je i dnes þasto praktikováno jako doplĖující
pravidlo k ĜadČ volebních systémĤ: napĜíklad pĜi shodném poþtu hlasĤ nebo pĜi výbČru pĜedsedy volební komise.
x DOSAZENÍ VOLBOU, který se od všech výše uvedených zpĤsobĤ ustanovování
do funkce liší tím, že využívá hlasování jako zpĤsob pĜijímání rozhodnutí pĜi
hledání nejvhodnČjšího mezi nČkolika kandidáty, a tím, že v tomto hlasování
mezi kandidáty vybírá skupina, která volbou pĜenáší na budoucího funkcionáĜe nČjaké své pĤvodní pravomoci – jde tedy o výbČr zdola nahoru. ObecnČ vzato je volba akt vnitĜního, svobodného a dobrovolného oddČlení jedné vČci, jevu, instituce þi osoby od druhé, spoþívající na vČdomČ projevené vĤli. Volby funkcionáĜĤ
jsou procedurou, která je urþena pravidly organizace þi spoleþenství, v nichž všichni nebo urþitý poþet jejich þlenĤ vybírají jedince nebo malou skupinu ze svých Ĝad
do funkce s mocí uvnitĜ této organizace nebo spoleþenství. Volbou získává zvolený
urþitou moc nad tČmi, kteĜí jej zvolili.
V demokracii je technika hlasování spojena se sþítáním individuálních názorĤ na
nejvhodnČjšího kandidáta a rozhodnutím prostĜednictvím zjištČní názoru vČtšiny a ve
prospČch názoru této vČtšiny. Zvláštní pravidla urþují, kolik hlasĤ je nutno získat k vítČzství mezi soutČžícími kandidáty, jak má vypadat požadovaná vČtšina hlasĤ. Sám
princip vČtšiny vyžaduje hlasování nejménČ tĜí jedincĤ.
Volby politických pĜedstavitelĤ v dnešních demokratických režimech – hlav státĤ,
zákonodárných sborĤ, nižších funkcionáĜĤ státní správy þi pĜedstavitelĤ samosprávy –
jsou zpravidla spojeny se složitým souborem pravidel, která upravují proces ustanovení
do funkce. Obecný princip pro tato pravidla bývá nČkdy stanoven ústavou, konkrétní
souhrn pravidel pak je vymezen zákony þi volebními Ĝády. Tato zvláštní pravidla urþují
zpĤsob hlasování a zjišĢování výsledkĤ hlasování. Cílem tČchto pravidel je dosáhnout,
aby volby byly þasovČ a místnČ koordinovány a aby podle stanovených kritérií odrážely vĤli voliþĤ. Volby mohou být spojeny se splnČním pĜedem stanovených požadavkĤ
na kandidáty – v pĜípadČ voleb politických funkcionáĜĤ jde o splnČní požadavku nabytí
tzv. pasivního volebního práva. Kandidatura bývá zpravidla dobrovolná.1
1

Viz FILIP, Jan: Základní otázky volebního práva v ýSFR. Brno: Masarykova univerzita v BrnČ, 1992,
s. 30 - 31.
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Volby mohou být kombinovány s Ĝadou nedemokratických praktik. I Ĝímská republika užívala institut voleb, ale bez uznání zásady principu „jeden þlovČk, jeden hlas“.
Rozhodování v legislativČ i ve volbách bylo þinČno pomocí plurality centurií a tribĤ –
v nichž sice pĜevažoval princip „jeden muž jeden hlas“, ale centrurie a triby byly rĤznČ
veliké. Nerovnost hlasĤ pĜi volbách je pĜíznaþná i pro volby a hlasování v akciových
spoleþnostech, kde hlas akcionáĜe má takovou váhu, kolik má akcií. V jiných pĜípadech nedemokratických voleb nemají všichni þlenové volící skupiny shodný pĜístup
k informacím o kandidátech. Zvláštním pĜíkladem mohou být volby funkcionáĜe bez
opakování umožĖujícím zmČnu, napĜíklad v pĜípadČ volby papeže, ale pravdČpodobnČ
i v Homérem popisovaném rozdílu mezi postavením Ĝeckých králĤ a orientálních
despotĤ atd.
Nejjednodušší, nejznámČjší a nejstarší pĜedstavy o smyslu voleb v demokracii vycházejí z pĜedpokladu, že volby mají zajistit spravedlivý – þímž je mínČn rovný a
svobodný – podíl všech obþanĤ na správČ státu a spoleþnosti. Ke splnČní této zásady demokratické volby vyžadují:
x pravidla, podle nichž se volby konají, jsou vybírána skupinou, která volí (þi
jejími zástupci),
x kontrolu plnČní tČchto pravidel, také provádČnou touto skupinou, tedy voliþi
(nebo jejími zástupci),
x svobodné rozhodnutí o kandidatuĜe pro každého þlena skupiny-voliþe podle
tČchto pravidel,
x svobodnou soutČž mezi kandidáty na funkci,
x svobodný pĜístup voliþĤ k alternativním informacím,
x všeobecnost volebního práva,
x rovnost hlasĤ voliþĤ,
x tajnost voleb,
x kontrolu výkonu funkce ze strany voliþĤ,
x pravidelné opakování voleb,
x zásadní uznání výsledku voleb poraženými kandidáty þi skupinami.

2.3.

Transformace vĤle veĜejnosti

Demokratické politické volby ve státČ mají zjistit rozložení názorĤ a politických sil
a na základČ tohoto zjištČní má být následnČ sestaven zastupitelský sbor a vláda. Je
možné v souvislosti s vývojem demokracie pĜipomenout, jak se mČnila pĜedstava lidu
jako suveréna v demokracii a jaké výrazy se nČkdy užívají pro jeho charakteristiku.
x LID. Pro antické myslitele, osvícence a marxisty je lid neprivilegovanou složkou spoleþnosti, tĜetí stav, posléze mČstská a venkovská chudina. Toto pojetí je
angažované, hodnotovČ zatížené, citovČ zabarvené.
x MASA. Masa bývá pojímána jako amorfní, heterogenní a neorganizovaný subjekt þi objekt politiky. Neutrální sociologické chápání používá výraz „masa“
k oznaþení velkého souboru osob bez spoleþenského vedení, kteĜí se ale chovají
podobnČ, ovšem pĜi minimální integraci. NČkterými sociology politiky jsou masy
42

Volby –svátek demokracie!

chápany jako jev vytváĜený konkrétní situací, stochastický, tedy do znaþné míry
nahodilý a vždy doþasný fenomén. ZdĤrazĖuje se též emotivní základ masového
vČdomí, jeho labilnost i mozaikovitost, pĜiþemž racionální prvek ve struktuĜe
tohoto vČdomí je odvozený. NČkdy je možné setkat se s pozitivním pojetím, které
je vyjádĜeno vazbou „lidové masy“, v nČmž výraz „masy“ pĜebírá výše zmínČné
vymezení lidu v osvícenské þi marxistické koncepci. V odborné literatuĜe je ale þastČjší jiné citovČ zabarvené a hodnotící pojetí, které charakterizuje masu jako
tupé stádo, jež je pĜirozeným protikladem elity. Toto chápání masy je velice
blízko pojmu „dav“ a u nČkterých psychologĤ dokonce oba tyto pojmy splývají.
x DAV. Dav je skupina lidí soustĜedČná na jednom místČ, kdy fyzický kontakt i
jednoduchý cíl, a þasto také vĤdce, vytváĜejí rozbouĜené emoce, snižují racionální kontrolu, posilují sugestibilitu a odstraĖují individuální morální zábrany
v chování.
x VEěEJNOST. V návaznosti na práce Gabriela Tardeho je veĜejnost zpravidla chápána jako duševní seskupení jednotlivcĤ, kteĜí jsou prostorovČ rozeseti, fyzicky
oddČleni a jejichž spojení je þistČ myšlenkové. VeĜejnost je spoleþenství jedincĤ
spojených názory a city, což jim umožĖuje jednotnČ jednat. Pozoruhodná byla
pĜedstava Tardeho, že veĜejnost je schopná racionálnČ myslet, což ji zásadnČ odlišuje od davu. ZároveĖ pokládal veĜejnost, také na rozdíl od davu, za fenomén novovČku, umČlý produkt knih a novin.
x OBýANÉ. Obþan je státní pĜíslušník, tedy osoba, která je spojena právním
svazkem s urþitým státem. V demokracii je souþástí tohoto právního svazku i volební právo. V souþasnosti existuje i obþanství Evropské unie s užším pojetím práv.
V dnešním pojetí je v demokracii voliþ obþanem, souþást obþanské veĜejnosti.
Ani po ujasnČní si, kdo je v demokracii zdrojem moci, není praktické zabezpeþení úkolu využít vĤli obþanské veĜejnosti pĜi sestavování parlamentu a vlády jednoduché þi
pĜímoþaré. Schéma þíslo 1 ukazuje, kolik zprostĜedkování je mezi vĤlí obþanské
veĜejnosti a vládou i pĜi využití demokratických voleb. Mezi zájmy a názory lidu þi
obþanĤ je možné nalézt þtyĜi hlavní filtry. Ty nČjakým zpĤsobem pĜedstavy a požadavky obþanské veĜejnosti propouštČjí, deformují þi zadržují, než se zaþnou podílet na
skladbČ výkonné moci a na jejím rozhodování a jednání.
Schéma þ. 1: ZPROSTěEDKOVÁNÍ MEZI VģLÍ OBýANA A VLÁDOU
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1. FILTR
Zákonem þi jinou právní normou je stanoveno, kdo je oprávnČným voliþem (napĜ.
z hlediska vČku, majetku, bezúhonnosti atd.), tedy obþanem s aktivním volebním právem, kdo je vybaven pasivním volebním právem, je tedy oprávnČn ke kandidatuĜe, a
kdo ze zvolených mĤže vykonávat funkce. Každý þlovČk je sice nadán lidskými právy,
jejich uzákonČní je však vČtšinou rozporuplné a sociální zajištČní obtížné.
2. FILTR
Ne každý, kdo je oprávnČn volit, se skuteþnČ zmČní v aktivního voliþe. Rozhodnutí
jít volit je zpravidla dĤsledkem vČdomí možnosti ovlivnit svým hlasováním politický
proces. PromČna potenciálního voliþe ve voliþe skuteþného je do znaþné míry dána
možností a schopností spojit pĜedstavu o vlastních a spoleþenských potĜebách s nČjakou obecnou ideou a jednotlivcem þi skupinou – k tedy se zaþlenČním sebe sama do
nČjaké kolektivity. Zde sehrává dĤležitou roli informaþní a akþní propojení lidí stejných zájmĤ, rodinné a spoleþenské zázemí, vzdČlání, propagace, agitace a hlavnČ organizace. NejdĤležitČjším nástrojem mobilizace voliþĤ zĤstávají politické strany. Ty
v obþanské spoleþnosti vyrostly ze svobodné vĤle jednotlivcĤ a skupin, prorĤstají jako
zájmové skupiny do politického systému a organizují veĜejnost ve volebním období.
Souþástí druhého filtru je nČkdy i omezení volební vĤle zvláštními životními podmínkami. NČkomu znemožní hlasování nemoc, jiného odradí vzdálenost od volební
urny þi volebního stroje, další nevidí mezi navrhovanými kandidáty þi zúþastnČnými
politickými stranami nikoho, pro koho by chtČl hlasovat. Existují samozĜejmČ i lidé,
kteĜí nikdy nepochopí význam voleb, a skupiny, které odmítají volby z principiálních
dĤvodĤ þi svým asociálním postavením.
3. FILTR
Ne všichni úþastníci voleb se podílejí stejnou mČrou na složení zákonodárných orgánĤ: vlastnČ rozhoduje jen ten, kdo pĜispČl k formování množství hlasĤ pro vítČzného
kandidáta. Tento filtr má podobu volebního systému, jehož rolí je promČnit volební
hlasování v politickou reprezentaci. Volby jsou totiž nejen samotným aktem hlasování,
ale i výbČrem konkrétních politických zástupcĤ, pĜiþemž sestavení zastupitelských
sborĤ þi výbČr pĜedstavitelĤ exekutiv (prezidenta, šerifa atd.) probíhá pomocí urþitých
formálních pravidel. Protože tato promČna je možná nČkolika zpĤsoby, je výbČr zpĤsobu nejen technickým, ale do znaþné míry i politickým problémem. Volebnímu systému
je pak þasto vytýkáno, že promČnu vĤle obþanĤ v parlament a vládu provádí nepĜesnČ,
a to v zájmu mocných. V každém pĜípadČ je výbČr samotného volebního systému
odrazem pomČru politických sil – byĢ zpravidla opoždČným odrazem minulého
pomČru sil.
PĜi prĤchodu tĜetím filtrem se odehrává rozhodující operace demokratické aritmetiky: oficiální rozdČlení veĜejnosti na vČtšinu a menšinu. Poþátky novovČkého pojetí
demokracie byly spojené s rousseauovskými pĜedstavami o jednotné obecné vĤli.
V souþasnosti se však témČĜ nikdo nedomnívá, že lid musí mít þi má jednotné, stálé
a rozumné stanovisko ke každé jednotlivé otázce. Proto se demokracie prohlašuje
dnes ne za vládu lidu, ale za vládu vČtšiny – souþtu urþitého množství názorĤ, který
je prohlášen za rozhodující.
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Filtrem vĤle lidu je sama idea reprezentace – pĜemČna suverenity všech na moc
nČkolika. Ideál pĜímé demokracie v rámci mČstského státu, který charakterizoval antiku, není v podmínkách moderního velkého státu naplnitelný. Sedmnácté století v dílech Locka, Rousseaua a Montesquieua pĜineslo zdĤvodnČní nutnosti a možnosti pĜechodu od antického ideálu k souþasnému pojetí republiky. Praxe, zvláštČ pak zrod Spojených státĤ, ukázala, že toto pojetí mĤže fungovat: vznikla nová demokracie se stabilním režimem na velkém území a s reprezentativní formou vlády pomocí zákonĤ.
4. FILTR
Parlamentní vČtšina, vzešlá z voleb, je vČtšinou pĜívržencĤ jedné strany þi koalice.
Tato vČtšina je zpravidla povČĜena sestavením vlády – není-li volba exekutivy a legislativy oddČlena, jak je tomu napĜíklad ve Spojených státech pĜi volbách prezidenta a
Kongresu. NovovČká teorie demokracie hovoĜí o oddČlení a vyvážení zákonodárné a
výkonné moci. V praxi však tato koncepce þasto dostává velkou trhlinu samotným
pojetím parlamentarismu, který pĜedĜazuje zastupitelský sbor pĜed vládu: parlament
vládu vybírá þi schvaluje její programové prohlášení. ZpČtnČ pak se vláda mĤže ve
vČtšinČ pĜípadĤ spolehnout na svoji stranickou þi koaliþní vČtšinu v parlamentu. Moderní evropské strany jako instituce zamČĜené na pĜípravu a využití voleb jsou obvykle
tak disciplinované, že jimi sestavené vlády mají podporu bez ohledu na to, co þiní.
V souþasné dobČ roli faktické kontrolní funkce parlamentu ve vztahu k vládČ tvoĜí
opoziþní menšina poslancĤ, ne zastupitelský sbor jako celek.
Ani ten, kdo se hlasem pro vČtšinu stal úþastníkem formování rozhodující þásti zastupitelského sboru, se nemusí stát úþastníkem vlastních rozhodovacích procesĤ. Takový voliþ sice pĜispČl ke zvolení vČtšiny poslancĤ, ale ti se mohou chovat jako nositelé vázaného nebo volného mandátu: podle podoby 1., 3. a 4. filtru brát þi nebrat ohled
na své voliþe.

2.4.

Mandát zvoleného funkcionáĜe

Nejde-li o volbu þestných funkcionáĜĤ, ale výbČr do pozice s urþitou pravomocí,
volby jsou nejen výbČrem osob, ale i spoluúþastí pĜi vymezování obecných cílĤ
skupiny a pĜi výbČru hlavních prostĜedkĤ k dosažení tČchto cílĤ. Intenzita této
spoluúþasti je pak dána tím, jak je mandát zvoleného zástupce pĜi rozhodování ve
funkci, do níž je delegován, vázán na vĤli voliþĤ.
SrĤstání demokratické teorie s teorií politické reprezentace lidu dostalo klasickou
podobu v knize Johna Stuarta Milla Úvahy o vládČ ústavní z roku 1861. Podle tohoto
autora „jediná vláda, která mĤže úplnČ vyhovČt všem nezbytnostem spoleþenského
stavu, je ta vláda, na které se podílí veškerý lid... nemĤže být nic žádoucnČjšího, než
aby se mohli všichni podílet na suverénní moci státu“. Po této úvodní obhajobČ základního demokratického principu pak ale dodává vČtu, která redefinuje dva tisíce let
starou koncepci demokracie: „Protože se však ve státČ, vyjma jednotlivé malé obce,
mohou všichni osobnČ podílet jen na urþité velmi malé þásti veĜejných úkolĤ, vyplývá
z toho, že ideálním typem dokonalé vlády je zastupitelská vláda.“1
1

MILL, John Stuart: Úvahy o vládČ ústavní. Praha: Svoboda, 1992, s. 52.
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Moderní teorie demokracie zpravidla hovoĜí o dvojím typu politické reprezentace
vzešlé z voleb – pĜedstavitelé s vázaným mandátem a pĜedstavitelé s volným mandátem. Pojetí poslaneckého mandátu je jednou z hraniþních þar, které dodnes dČlí pĜívržence ideálĤ všelidové pĜímé demokracie a pĜedstavitele aristokratického þi oligarchistického republikanismu.
x VOLNÝ MANDÁT V praxi se prosazuje pĜevážnČ pĜedstava nezávislého mandátu
poslance. Obhajoby ideje volného mandátu se jako první v polemice s osvícenstvím
ujal zakladatel moderního konzervatismu Edmund Burke ve své slavné studii Úvahy o revoluci ve Francii z roku 1790. Podle teoretikĤ volného mandátu je poslanec
buć pokládán za nezávislou osobnost s aristokratickými politickými právy, nebo za
zástupce všeho lidu þi národních zájmĤ bez pĜímé odpovČdnosti voliþĤm toho obvodu, jimiž byl zvolen. Tito poslanci se mají odpovídat pouze svému svČdomí a nesmČjí od nikoho pĜijímat pĜíkazy související s výkonem poslanecké þi jiné funkce:
nemají být „otroky veĜejného sentimentu“, jsou nezávislí na mČnících se náladách
veĜejnosti a loajalitu prokazují jen dlouhodobým zájmĤm státu. Takovéto pojetí
mandátu bylo pĜíznaþné pro Rakousko-Uhersko, 1. a 3. ýeskoslovenskou republiku
a v období po rekonstrukci zastupitelských sborĤ poþátkem roku 1990 a platí
v ýesku a na Slovensku i dnes.
x VÁZANÝ (IMPERATIVNÍ) MANDÁT Moderní pojetí vázaného mandátu je
odvozováno od rousseauovské pĜedstavy svrchované moci, která se nedá zastupovat. Poslanec mĤže jen reprezentovat obecnou vĤli, pĜiþemž tato obecná vĤle je
chápána jako názor veĜejnosti. Podle koncepce vázaného mandátu je tedy poslanec
ve svém rozhodování závislý na vĤli voliþĤ. Voliþi mu dali svým hlasováním pĜíkaz, jímž je povinen se Ĝídit. Toto pojetí mandátu se blíží koncepci plebiscitní demokracie. Idea vázaného mandátu je spojena – byĢ ne v praxi vždy teoreticky zdĤvodnČnČ – s možností voliþĤ odvolat poslance. Podle historikĤ to byly pravdČpodobnČ levellové, kteĜí v polovinČ 17. století v Anglii jako první v novovČku požadovali lidovou volbu politických þinitelĤ, soudcĤ a místních pĜedstavitelĤ – i jejich
možné odvolání. Toto pojetí mandátu bylo zakotveno v ústavČ a volebních zákonech ýeskoslovenska v socialistickém období.
Existují i jiné pĜíklady vázaného mandátu, spojené zvláštČ s nepĜímými volbami þi
hlasováním. Známým projevem imperativního mandátu je závazek všech volitelĤ
z jednotlivých státĤ USA hlasovat pro takového prezidentského kandidáta, který
v jejich domovském státČ získal vČtšinu hlasĤ. I senátoĜi amerického Kongresu, kteĜí
byli pĤvodnČ voleni zastupitelskými sbory jednotlivých státĤ, mČli být, alespoĖ podle
nČkterých pĜedstav, vybavováni vázaným mandátem. Vázaným mandátem je þlenství
v nČmecké Spolkové radČ – každý musí hlasovat podle pĜíkazu zemských vlád. Za
zvláštní projev vázanosti mandátu lze pokládat fakt, že v ýeskoslovensku v období
1. republiky (1918 – 1938) musel kandidát na poslance podepisovat své stranČ revers,
kterým se zavazoval plnit její pokyny a dával stranČ možnost jej vymČnit.
I když je idea vázaného mandátu dnes zpravidla odmítána, je bezprostĜednČ spojena
s myšlenkou demokracie. K demokracii jako vládČ lidu organicky patĜí takové pojetí
reprezentace, podle nČhož lid svojí volbou pĜenáší na zvolené svá práva – a to (1) pou46
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ze nČkterá práva a (2) pouze doþasnČ. Existuje dvojí volnost ve výkonu svČĜené funkce: pojetí, které neuznává existenci volební smlouvy, a pojetí, které respektuje nutnost
urþité prerogativy i pĜi politickém rozhodování v rámci zákonĤ, ale zároveĖ uznává
právo veĜejnosti na kontrolu výkonu funkce voleným zástupcem. Mezi pĜenesenými
právy rozhodnČ nemĤže být zĜeknutí se práva kontroly výkonu mandátu, protože to by
bylo vlastnČ zĜeknutí se suverenity a svobody, tedy lidských práv, z nichž je moderní
idea demokracie odvozována a které jsou nadĜazeny nad institutem voleb. Omezit
„kontrolu“ jen na den voleb, kdy má lid možnost poslance, s nímž je nespokojen, opČtovnČ nezvolit, znamená redefinici demokracie.
Daleko více odpovídá demokratické teorii pĜedstava voleb jako smlouvy mezi voliþem a reprezentantem, a to smlouvy, která má Ĝadu podmínek. Výkon politického mandátu v demokracii nelze chápat jako aristokratické þi oligarchistické oprávnČní
k tomu, co mysl – þi soukromý zájem? – reprezentanta pokládá za vhodné. Demokratický reprezentant pĜevzal závazky dobrovolné služby svým voliþĤm. Je pouze technickou otázkou, zda neomezit tyto voliþe na malý region, nebo spojit volební smlouvu
s právy a vĤlí všech obþanĤ státu.
Tento problém má i technickou stránku. Nabízí se otázka, kolik vlastnČ poslanec
reprezentuje voliþĤ þi jak velký mĤže být zastupitelský sbor. Údaje z poloviny osmdesátých let Ĝíkají, že samotná velikost poslaneckých snČmoven se pohybuje od 15 þlenĤ
v Lichtensteinsku k 2978 v ýínské lidové republice. ObdobnČ Bahamský senát þítal
tehdy 16 lidí a SnČmovna lordĤ ve Velké Británii mČla v roce 2001 celkem 675 þlenĤ
(z toho 557 jmenovaných doživotnČ a 118 dČdiþných šlechticĤ). Tabulka þíslo 7 ukazuje vztah mezi množstvím obyvatel a velikostí zastupitelských sborĤ u více než osmdesáti zemí.1 Jestliže poslanec zatupuje milióny voliþĤ, jak má zjistit jejich názor? A
jak mohou milióny voliþĤ odvolat neseriozního poslance?
Tabulka þ. 7: VZTAH MEZI POýTEM OBYVATEL
A VELIKOSTÍ ZÁKONODÁRNÉHO SBORU
obyvatelstvo
v miliónech
do 1
1 až 10
11 až 20
21 až 40
41 až 60
61 až 80
81 až 100
101 až 200
nad 200
celkem
1

prĤmČrný poþet þlenĤ
poslanecké snČmovny
40
162
228
300
445
459
–
483
1177

poþet
zemí
13
32
13
9
7
2
0
3
4
83

Parliaments of the World. A Comparative Reference Compendium. Vol. I., Parlaments of the World.
New York: Facts on File Publications, 1986, s. 17.
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V souvislosti s problematikou vázaného mandátu je nutné pĜipomenout, že aristokratické þi oligarchistické redefinice demokracie, podle nichž je vláda lidu omezena
pouze na den voleb, neodpovídají ani moderní teorii, ani aktuální praxi. I dnes, v podmínkách nedokonalé reprezentativní demokracie þi polyarchie, jsou užívány tĜi základní techniky pĜímé demokracie:
Ö zmínČná možnost odvolávání reprezentantĤ, aĢ již poslancĤ nebo volených
pĜedstavitelĤ výkonné moci;
Ö plebiscity a referenda o konkrétních otázkách;
Ö obþanská iniciativa, která umožĖuje lidem pĜedkládat legislativní návrhy þi dokonce ústavní dodatky.
Volby jsou tedy smlouvou mezi reprezentanty a obþany, na nČž voliþi-obþané
pĜenášejí nČkterá svá práva. Tato smlouva mĤže v té þi oné podobČ obsahovat i dohodu
o volném mandátu reprezentanta. Podle demokratické teorie má ovšem tento pĜenos
práv vždy jen dílþí charakter a je doþasný – k demokratickému charakteru voleb nezmČnitelnČ patĜí jejich periodicita, která zajišĢuje, že funkcionáĜi jsou vybíráni vždy
jen na urþitou dobu a poté se opČtovnČ veĜejnosti navrací právo na novou volbu. Problémem ale je, že periodicita voleb zpravidla nedokáže odstranit jednu z forem
podoby vázání mandátu: neformální podĜízení poslance stranické disciplínČ.
Jestliže totiž poslanec závažnČ nedodržuje linii strany, která mu pomohla k mandátu,
pak je velice pravdČpodobné, že jej již pĜíštČ podporovat þi kandidovat nebude; to jistČ
ovlivĖuje zpĤsob, jakým poslanec svĤj mandát využívá, jak chápe zásadu, že se Ĝídí jen
vlastním svČdomím. Volby se tak stávají jedním ze zpĤsobĤ participace obþanĤ na
politickém Ĝízení spoleþnosti. Jsou sice zpĤsobem velice významným, ale pohĜíchu i
velmi málo „intenzivním“.
Volby jsou svátkem demokracie. Vždy ale byly a navždy zĤstanou mimoĜádnou aktivitou každého obþana. Ovšem, tak jako lze slavit Vánoce bez znalosti astronomických zákonitostí slunovratu þi legendy o narození Krista, lze se úþastnit (þi neúþastnit)
voleb bez pochopení jejich skuteþného smyslu. PrĤmČrný obþan se v politických procesech nepohybuje zcela racionálnČ, hlasuje bez výraznČjších zapojení do volebních
akcí a bez podrobných informací o volební kampani, stranách, koalicích, kandidátech.
Souþasný obþan není automaticky politicky aktivní, ale jen potenciálnČ politicky
aktivní. Pomáhají za této situace volby naplĖování demokratického ideálu?

48

Volby – svátek demokracie!

3. Volební systémy

Organizace voleb v moderní demokracii je zvláštním prĤnikem dvou systémĤ, které
tvoĜí podsystémy – a to ne jediné podsystémy – obecného politického systému. Jde
v první ĜadČ o volební systém. Tím druhým systémem, neoddČlitelným od obrazu
dnešních voleb, je stranický systém. Pro snazší orientaci ve vývoji voleb bude v následujícím výkladu každý z tČchto subsystémĤ sledován relativnČ oddČlenČ.
Výraz „volební systém“ se v odborné literatuĜe i publicistice používá v nČkolika
významech. PĜednČ lze volební systém vymezit velice obecnČ podle klasických definic:
volební systém je souhrn všech jednotlivcĤ a institucí (vþetnČ vztahĤ mezi nimi), které
se úþastní voleb. Takovéto pojetí bývá charakterizováno jako sociologické. V užším,
podle nČkterých autorĤ normativním, významu volební systém je souhrnem všech
pravidel þi sociálních norem, které regulují volební vztahy. V nejužším chápání se
jedná o státem stanovená pravidla pĜípravy voleb, jejich organizace a zjišĢování
volebních výsledkĤ. Toto pojetí zužuje sociologickou vizi volebního systému vlastnČ
jen na þást jeho struktury, a to do znaþné míry na tu þást, která je ovlivnitelná subjektivním rozhodnutím.
U volebního systému v jeho normativním vymezení lze sledovat Ĝadu charakteristik,
které mohou sloužit jako kritéria pro systemizaci pĜehledu o volebních systémech. Tak
se systémy dČlí napĜíklad podle toho, zda je využita zásada vČtšinová þi princip pomČrného zastoupení; jaký je vztah poslancĤ k voliþĤm; jaký je celkový poþet volených
poslancĤ; jsou-li volby pĜímé nebo nepĜímé; jaký je poþet poslancĤ volených v jednom
volebním obvodu; jaký je rozsah všeobecnosti voleb; zda je využita umČlá uzavírající
klauzule a jaká je její velkost; jaký je poþet skrutinií; jaká jsou pravidla pro postup do
dalších skrutinií; jaká je matematická metoda pĜepoþtu hlasĤ na mandáty; jaká je povaha stranického systému; jaký je proces nominace kandidátĤ; jaká jsou pravidla financování úþasti ve volbách; jaká jsou pravidla volební kampanČ atd.
NejþastČji je ovšem výraz „volební systém“ užíván pro oznaþení nejobecnČjší þásti
uvedeného normativního vymezení. Pak je pokládán za volební systém souhrn pravidel daných rozhodnutím, zda volby probČhnou podle vČtšinového principu, nebo
podle principu pomČrného zastoupení – þi podle jiného principu. Jde vlastnČ o jádro
normativního vymezení volebního systému. Sám tento princip totiž rozhoduje o povaze
hlavních norem, které urþují organizaci hlasování, sbČr výsledkĤ hlasování a o základní
matematické operaci, která vymezuje, jak bude vypadat pĜevod výsledkĤ hlasování na
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mandáty. Toto pojetí volebního systému oznaþují nČkteĜí pĜívrženci normativní definice jako volební formuli. V této knize bude výraz „volební formule“ pojímán úžeji
jako oznaþení matematického vzorce, pomocí nČhož je propoþítáván zisk mandátĤ, tedy to, þemu se Ĝíká volební kvóta þi kvocient. Výraz „volební metoda“ bude
oznaþovat soubor všech pravidel právČ používaných pĜi konkrétní aplikaci volebního systému pro pĜevod poþtu hlasĤ na poþty mandátĤ; jádrem volení metody je
volební kvóta. Tento pĜístup je zvolen proto, že ne každý volební systém vyžaduje
vlastní matematickou formuli, a proto, že výbČru formule pĜedchází zpravidla obecnČjší rozhodnutí o volebním principu þi systému. Je však tĜeba dodat, že normativní pĜístup nepostrádá logiku a výbČr pracovních definic v této knize je do urþité míry dán
snahou vyjít vstĜíc þtenáĜi respektováním existující publicistické konvence.
Ze všech teoretických otázek voleb nejvČtší pozornost politikĤ pĜitahuje právČ problematika volebního systému. Je tomu tak proto, že jde o tu þást souboru norem ovlivĖujících volební chování a tudíž þásteþnČ i výsledky voleb, která je nejsnáze z mocenského centra ovladatelná. VýbČr volebního systému mĤže ovlivnit volební právo,
zvláštČ pak otázku rovnosti hlasĤ. Proto je za každým používaným volebním systém
nutné hledat nejen filozofické koĜeny, ale i konkrétní pomČr sil na politické scénČ daného státu. Staþí pĜipomenout jen nČkolik pĜíkladĤ z nedávné historie voleb.
PĜijetí systému pomČrného zastoupení na pĜelomu století ve Skandinávii výraznČ
pomohlo tamním stranám stĜedu. Kdyby v roce 1918 Dolní snČmovna dokázala prosadit metodu alternativního hlasování, vypadala by meziváleþná historie Velké Británie
ponČkud jinak. PĜechod od systému pomČrného zastoupení na vČtšinový systém pĜedstavuje jednu z klíþových odlišností francouzské 4. a 5. republiky. Nebyla to náhoda,
že v roce 1953 v Severním Irsku nahradil systém jednojmenného pomČrného zastoupení vČtšinový systém se zásadou relativní vČtšiny. Francouzští státníci jistČ vČdČli, proþ
jejich zemČ zavedla v roce 1979 systém pomČrného zastoupení pro volby do Evropského parlamentu a pro volby na Korsice. ObdobnČ jistČ existují dĤvody pro to, že
v roce 2004 probČhly volby do Evropského parlamentu ve všech zemích podle systému
pomČrného zastoupení – a to i v zemích, kde se domácí parlament volí podle jiných
pravidel. V roce 1982 zavedli v Japonsku systém pomČrného zastoupení pro volby
dvou pČtin dolní komory parlamentu, a to místo jednoho nepĜenosného hlasu – a v roce
1993 se volební reforma stala jednou z klíþových otázek japonské pĜedvolební kampanČ. Naopak v roce 1918 a 1930 byl ve Velké Británii témČĜ odmítnut vČtšinový systém
se zásadou relativní vČtšiny – a naopak v roce 1959 a 1968 irský parlament navrhl zrušení systému jednojmenného pĜenosného hlasování a referendum tento parlamentní
návrh odmítlo.
Tlak þásti britské veĜejnosti, zvláštČ pak liberálĤ, na zavedení systému pomČrného
zastoupení, však nejen trvá, ale v roce 1993 ještČ zesílil – zatímco v Itálii se v témže
roce vČtšina obþanĤ v referendu postavila za odstranČní systému pomČrného zastoupení. Roku 2005 byl ovšem v Itálii opČt zmČnČn systém na pomČrný, pĜiþemž zavedl
nejen kvorum 4 % pro jednotlivé strany, ale i prémii pro koalici, která získá nadpoloviþní poþet hlasĤ. V roce 2005 také Rusko zmČnilo svĤj systém volby do dumy, který
byl do té doby smíšený, což znamená, že þást poslancĤ byla volena podle systému po50
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mČrného zastoupení a þást podle vČtšinového systému; nadále budou poslanci dumy
voleni pouze pomocí pomČrného systému – ovšem pĜi souþasném zvýšení kvora na
7 % pĜi zákazu pĜedvolebních koalic. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2004 pĜi volbách v Jihoafrické republice obdržela strana Africký národní kongres v systému pomČrného zastoupení 69,75 % mandátĤ v zákonodárném sboru na základČ zisku
69,69 % hlasĤ. Naopak pĜi volbách v Mongolsku roku 2000 ve dvoukolovém vČtšinovém systému obdržela Mongolská lidová revoluþní strana 72 mandátĤ v 76-þlenném
parlamentu na základČ zisku 52 % hlasĤ.
Také historie ýeska a Slovenska je spojena se svárem o volební systém: vznik ýeskoslovenska v roce 1918 je ve znamení pĜechodu od vČtšinového systému, užívaného v Rakousku pro volby do ěíšské rady, k systému pomČrného zastoupení,
výstavba socialismu se zavedením vČtšinového systému, „sametová revoluce“
s návratem k systému pomČrného zastoupení jak pro ýesko, tak i pro Slovensko;
pĜijetí ústavy ýeské republiky pak se schválením systému pomČrného zastoupení
pro Poslaneckou snČmovnu a vČtšinového systému pro Senát. Jak je patrné i z tohoto krátkého výþtu, nČjaké výhody v odlišných volebních systémech politici vidí – jak
praví francouzský sociolog politiky Maurice Duverger, „každá politická strana zpravidla upĜednostĖuje ten volební systém, který je pro ni výhodný“.1 Joseph Colomer, politolog, který pĤsobí v Mexiku a ve ŠpanČlsku, v této souvislosti mluví o „micro-mega
pravidlu“, podle nČhož velcí preferují malé a malí preferují velké: velké strany
mají tendenci upĜednostĖovat malé zastupitelské orgány, malé volební obvody
s malým množstvím mandátĤ, zatímco malé strany mají tendenci preferovat velká
shromáždČní, velké volební obvody s velkým množstvím mandátĤ. ěeþeno jinak, velké
strany chtČjí z malých shromáždČní vylouþit opozici, malé strany chtČjí velká shromáždČní, kam by se dostaly i ony.2 Otázka ale zní, jaké jsou skuteþnČ pĜednosti a nedostatky tČchto systémĤ.
Dnešnímu nejdĤležitČjšímu sporu mezi pomČrným a vČtšinovým systémem pĜedcházel zápas o to, zda mají být volby pĜímé nebo nepĜímé. MateĜskou zemí moderních
pĜímých voleb je Anglie 13. století. NepĜímé volby mají své rodištČ ve Francii, kde
byly takto voleni zástupci tĜetího stavu na generální snČm. Poté, až do revoluce roku
1848, zdomácnČly nepĜímé volby ve vČtšinČ státĤ, kde se volilo. Dokonce i ve Spojených státech se pĤvodnČ volil nepĜímo nejen prezident, ale i Senát – senátory volily
zastupitelské sbory jednotlivých státĤ Unie. I volby v Rakousku po jeho návratu na
cestu k parlamentní monarchii v roce 1861 byly pĤvodnČ nepĜímé. Pak ale nastává u
techniky nepĜímých voleb rychlý ústup ze slávy. Stále platí, že nepĜímý charakter voleb má jen velmi omezený význam, a to jen tehdy, je-li za takovýto význam podkládáno brzdČní procesu volby þi snaha zamezit volebním excesĤm.
Základní volební princip bývá v ĜadČ zemí zakotven v ústavČ, jak je tomu napĜíklad
i v ýesku a na Slovensku. PĜemČna individuálních hlasĤ voliþĤ v kolektivní orgán na
1

DUVERGER, Maurice: Which Is the Best Electoral System? In: Choosing an Electoral System. Issues
and Alternatives. Ed. by. A. Lijphart and B. Grofman. New York etc.: Praeger Publishers, 1984, s. 31.
2
Viz Handbook Of Electoral System Choice. Edited by J. M. Colomer. New York and London: Palgrave
Macmillan, 2004. http://www.cide.edu/investigadores/Josep_Colomer/papers/1-Handbook.pdf, s. 12.
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základČ tohoto principu je pak zpravidla konkretizována a Ĝízena pravidly, vyjádĜenými
ve volebním zákonu þi ve volebních Ĝádech. I po odstranČní nerovnosti ve volebním
právu vnáší volební systém do voleb urþité nepĜesnosti. Žádný volební systém nedokáže zajistit vČrnou zmenšenou fotografii pomČru politických sil a lze jej vždy pokládat
za urþité narušení demokratického ideálu. K demokracii ale nespornČ patĜí: bez volebního systému nelze pĜemČnit relativní rĤznorodost politických sil ve veĜejnosti
v relativní jednotu politických sil v parlamentu a ve vládČ. Každé volby
v demokracii potĜebují nČjaký systémotvorný algoritmus, který vytváĜí z jednotlivcĤobþanĤ státní systém ve smyslu zákonodárných a exekutivních orgánĤ.
Pro splnČní tohoto úkolu lze užít velkého množství odlišných volebních systémĤ.
V dnes již nepĜeberné odborné literatuĜe na toto téma je vČtšinou užíván jeden ze tĜí
hlavních znakĤ, podle nichž se rozlišují volební systémy:
x Podle charakteru a teritoriálního rozsahu volebních obvodĤ. Pak lze þlenit volební systémy podle toho, jestli jsou poslanci (nebo jaká þást z nich) voleni v kuriích, jsou vybíráni podle jiných funkcí (virilisté) þi v teritoriálních okruzích. Velikost jednotlivých teritoriálních obvodĤ mĤže být rozlišována podle zásady „jeden
mandát rovná se jeden obvod“, tzv. jednomandátové okruhy, nebo tzv. mnohomandátové obvody, v nichž mĤže být najednou jedním voliþem hlasováno pro více poslancĤ – v mezním pĜípadČ pro všechny, když je volebním obvodem celý stát, jako
napĜíklad na Slovensku, v Holandsku þi Izraeli, ale i v ýesku v pĜípadČ voleb do
Evropského parlamentu.
x Podle možností, které mají voliþi pĜi výbČru jednotlivých kandidátĤ. V tomto
pĜípadČ jde hlavnČ o otázku, jakým zpĤsobem mĤže voliþ pĜispČt k výbČru kandidáta – zda smí a jak smí mČnit poĜadí kandidátĤ na kandidátní listinČ þi další kandidáty pĜipisovat.
x Podle zpĤsobu poþítání hlasĤ a jejich pĜevádČní na mandáty.
Tabulka þ. 8: ROZDÍL VOLEBNÍCH SYSTÉMģ
strana
A
B
C
D
E
celkem

1
2000
500
500
1000
1000
5000

volební obvody a poþty hlasĤ
celkem
2
3
4
5
200
50
6250
2000
2000
500
5750
500
500
3750
250
750
1000
5500
3000
500
1700
25
1025
4250
1750
50
25
425
3250
5000
5000
5000
5000 25 000

%
25
23
22
17
13
100

mandáty
vČtšinový pomČrný
3
1
1
1
1
1
0
1
0
1
5
5

Poznámka: vČtšinový = relativní vČtšinový systém pro jednomandátové obvody; pomČrný =
systém kandidátních listin.

Každý pokus o charakteristiku volebních systémĤ musí využít všechna tato tĜi prĤĜezová kritéria, ovšem nČkterým je nutno zaþít. V této práci bude rozbor vycházet pĜevážnČ z kritéria posledního – dČlení volebních systémĤ podle zpĤsobu poþítání hlasĤ a
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jejich pĜevádČní na mandáty. V rámci tohoto kritéria lze v zásadČ zaĜadit všechny volební systémy mezi dva hlavní typy þi principy: vČtšinový systém a systém pomČrného zastoupení. Tomu odpovídá jak tradice výzkumu volebních systémĤ, tak i napĜíklad rozlišení v ÚstavČ ýeské republiky. Tabulka þíslo 8 ukazuje, že stejné volební
výsledky mohou v systému pomČrného zastoupení znamenat pro politické strany zisk
jiného množství mandátĤ než v systému vČtšinovém.1
K uvedeným dvČma systémĤm se ale jako zvláštní typ þasto pĜipojuje i systém
smíšený, pro který nČkteĜí autoĜi užívají výraz semiproporþní, tedy þásteþnČ proporcionální. Tabulka þíslo 9 ukazuje, jak podle výzkumĤ Josepha Colomera vypadalo využití tČchto systémĤ v demokratických státech v rĤzných obdobích; k uvedené trojici
pĜidává ještČ kdysi užívané nepĜímé volby.2 K tabulce je ovšem nutné dodat, že nejvČtší parlament svČta, který se každoroþnČ na dva týdny schází v ýínČ, je stále volen nepĜímo: tĜi tisíce poslancĤ Všeþínského shromáždČní lidových zástupcĤ se volí provinþními parlamenty na dobu pČti let.
Tabulka þ. 9: HLAVNÍ VOLEBNÍ SYSTÉMY
PRO VOLBY DO PARLAMENTU
systém
nepĜímé volby
vČtšinový
smíšený
pomČrný
státĤ celkem

1874
6
14

–
–
20

rok
1922
2
11
2
18
33

1960

2002

–

–

16

20
18
51
89

–
23
39

ěadu nejasností kolem rozlišování volebních systém pĤsobí fakt, že vedle dvou základních principĤ – tedy vČtšinového a pomČrného – jsou jako zvláštní systémy uvádČny i odlišné praktické aplikace tČchto principĤ þi jejich kombinace. Proti tomuto pĜístupu nelze mít z hlediska systémové teorie námitky, ovšem uspoĜádání tČchto praktických aplikací bývá pĜirozenČ rĤzné. V ýesku se v poslední dobČ stalo známé vymezení
rozdílĤ volebních systémĤ, které koncem 90. let minulého století provedl Mezinárodní
institut pro demokracii a volební podporu (IDEA), sídlící ve Švédsku. To bylo zveĜejnČno poprvé v roce 1997 knize Podoba volebního systému, která pĜinesla informaci
o výzkumu, konaném ve 211 svobodných zemích a závislých teritoriích. V této práci
byly volební systémy rozdČleny na vČtšinový, pomČrný a systém þásteþnČ proporcionální, tedy smíšený. ZároveĖ ale autoĜi výzkumu každý z tČchto hlavních typĤ pak
ještČ dále þlenili. Získaná data nakonec utĜídili do devíti skupin. ZároveĖ upozornili, že
praxe zná stovky kombinací uvedených devíti podob volebních systémĤ.3
1

Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Ed. A. Reynolds, B. Reilly and
A. Ellis. Stockholm: IDEA, 2005, s. 189.
2
Viz Handbook Of Electoral System Choice. Citované vydání, s. 100.
3
The International IDEA Handbook of Electoral System Design. Ed. A. Reynolds, B. Reilly. Stockholm:
IDEA, 2002 (první vydání je z roku 1997), s. 18.
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V roce 2005 vyšla z dílny tohoto institutu nová práce se shodným názvem, ovšem
s podtitulem: Nová mezinárodní pĜíruþka IDEA. Ta se opírá o výzkum ve 213 zemích, pĜiþemž autoĜi uvádČjí ve statistikách jako významné volební systémy 199 státĤ.
V této nové variantČ výzkumu byly volební systémy rozdČleny na vČtšinové, pomČrné, smíšené a ostatní systémy. I v tomto pĜípadČ pak byl každý z uvedených hlavních
typĤ dále þlenČn a výsledkem je dvanáct odlišných systémĤ. Tabulka þíslo 10 ukazuje, jak si autoĜi této publikace pĜedstavují þtyĜi „rodiny volebních systémĤ“.1
Tabulka þ. 10: TYPY VOLEBNÍCH SYSTÉMģ
VċTŠINOVÝ
FPTP: relativní
vČtšinový systém pro
jednomandátové
obvody
TRS: absolutní
vČtšinový systém
AV: alternativní
hlasování
BV: systém relativní
vČtšiny pro vícemandátové obvody
PBV: stranický
blokový systém

SMÍŠENÝ

POMċRNÝ

OSTATNÍ

PARALLEL:
paralelní systém

LIST PR: systém
kandidátních listin

STNV: systém
jediného
nepĜenosného hlasu

MMP:
personalizované
proporþní zastoupení

STV: systém
jednojmenného
pĜenosného hlasování

LV: limitované
hlasování
BC: BordĤv systém

Poznámka: Zkratky odpovídají obvyklému znaþení v anglicky psaných textech.

Vymezení typĤ volebních systémĤ urþuje, jak vypadají statistické pĜehledy o jejich
praktickém využívání. Graf þíslo 3 ukazuje, jak roku 2004 vypadalo rozdČlení hlavních typĤ volebních systémĤ pro volby zákonodárných sborĤ podle autorĤ knihy Podoba volebního systému. Z údajĤ tohoto výzkumu vyplývá, že nejþastČji je využíván
vČtšinový systém. PĜi podrobnČjším dČlení se jako nejužívanČjší zpĤsob voleb ukazuje
systém kandidátních listin, patĜící do rodiny pomČrných systémĤ (70 státĤ). Na druhém
místČ je relativní vČtšinový systém pro jednomandátové obvody (47 státĤ), pak následuje absolutní vČtšinový systém (22 státĤ), paralelní systém (21 státĤ) a sytém relativní
vČtšiny pro vícemandátové obvody (15 státĤ); ostatní systémy užívá vždy ménČ než
deset státĤ. Pokud se jedná o kritérium poþtu obyvatel, užívajících jednotlivé systémy,
pak nejvíce obyvatel žije ve státech s relativním vČtšinovým systémem pro jednomandátové obvody (2,15 miliardy lidí, tedy 43,5 % z obyvatel zkoumaných zemí), následuje systém kandidátních listin (1,18 miliardy, 23,9 %), paralelní systém (773 miliónĤ,
15,7 %), absolutní vČtšinový systém (409 miliónĤ, 8,3 %) a personalizované proporþní
zastoupení (299 miliónĤ, 6,0 %); ostatní systémy užívá vždy ménČ než 40 miliónĤ
1

Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Citované vydání, s. 28.
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lidí. Úplný pĜehled využití jednotlivých systémĤ v roce 2004, který byl zpracován na
základČ tohoto výzkumu, pĜinášejí tabulky þíslo 137 a 138, které jsou zaĜazeny za
slovníkem na konci knihy.
Graf þ. 3: UŽITÍ VOLEBNÍCH SYSTÉMģ VE SVċTċ
(poþet zemí a jejich podíl)

3.1.

VČtšinový systém

VČtšinový systém je historicky starší než systém pomČrného zastoupení. Jeho
základní princip je prostý: pĜi volbách získává mandát jeden kandidát, a to ten,
který obdržel vČtšinu hlasĤ. ZnámČjší je využití tohoto principu v jednomandátových
obvodech, užívá se ale i v obvodech vícemandátových. V pĜípadČ jednomandátových
obvodĤ volby probíhají v tolika obvodech, kolik je mandátĤ do zastupitelského sboru –
obvodĤ je více a jsou menší než pĜi užití vícemandátových obvodĤ. Politická reprezentace se pak stává výsadou vČtšinové strany daného volebního obvodu. VČtšinový volební systém je vlastnČ jakýsi knock out system – rozdíl o jeden hlas znamená zisk všeho, vítČz bere vše. NejznámČjší dČlení rozlišuje dvČ varianty vČtšinového systému:
x RELATIVNÍ (PROSTÝ) VċTŠINOVÝ SYSTÉM PRO JEDNOMANDÁTOVÉ OBVODY Ten pĜedpokládá, že vítČzí kandidát, který získal nejvíc hlasĤ bez
ohledu na to, jak velký je tento zisk konkrétnČ. Jedná se tedy o vČtšinu prostou,
nČkdy též nazývanou pomČrnou þi relativní. Poslancem (þi prezidentem) se tedy
mĤže stát i kandidát, který získal ménČ než 50 % hlasĤ voliþĤ þi ménČ než þiní souþet hlasĤ jeho protikandidátĤ. Využívá jednomandátové volební okruhy a kategorické hlasování (smí se hlasovat pouze pro jednoho kandidáta). V anglicky psa1

Tamtéž, s. 30 - 32.
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ných textech se pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka FPTP (First Past the
Post). Na Slovensku se užívá pĜi volbách starostĤ.
V novovČku je poþátek užívání systému relativní vČtšiny spojen s myšlenkou reprezentace komunit a s ideou územní reprezentace. Jednokolový systém prosté vČtšiny byl
uzákonČn v Anglii roku 1429 a byl užíván pĜi volbách dvou rytíĜĤ z každého hrabství a
dvou mČšĢanĤ z každého samosprávného mČsta do dolní komory. Takto se rodila teritoriální reprezentace. Jak je ale patrné, pĤvodnČ se volby konaly ve dvoumandátových
okruzích. Jednomandátový volební okruh má své rodištČ v amerických koloniích. Do
Velké Británie byl uveden v roce 1707. Byl pak rozvinut na pĜelomu 18. a 19. století
pĜi volbách dolní komory v Irsku, Skotsku a Walesu, právČ tak jako pĜi volbách poslancĤ pro Kongres USA; v té dobČ ale v Anglii pĜevažovaly dvou- a tĜímandátové
obvody. Až do roku 1885 se dá hovoĜit o tom, že se zaþaly užívat jednomandátové
obvody pro výbČr reprezentace v celé Velké Británii. Tehdy tento systém prosadili
konzervativci jako nástroj obrany pĜed rozšiĜováním volebního práva, kterým se cítili
ohroženi. V USA se tento zpĤsob volby prosadil postupnČ, až v roce 1970 zcela nahradil vícemandátové obvody. V Dánsku se takto volil parlament už v roce 1848. PostupnČ se z volebního principu relativní vČtšiny v jednomandátových okruzích stala standardní metoda, užívaná nejen ve Velké Británii a ve Spojených státech, ale také ve
vČtšinČ státĤ, které byly pĤvodnČ britskými koloniemi – napĜíklad v KanadČ a Indii, ale
i v 18 zemích v Africe. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívalo
v roce 2004 tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ 47 zemí, což pĜedstavuje 23,6 %
ze zkoumaných 119 státĤ.
Velkou pĜedností prostého vČtšinového systému pro jednomandátové obvody je
jednoduchost. ýasto se též uvádí, že vytváĜí dvoustranický systém a pevnou vládu þi že
vyluþuje extrémistické strany. Ve skuteþnosti ale též pĜináší šanci pro nezávislé kandidáty, kterými mohou být zástupci malých stran þi uskupení – což mĤže vést
k roztĜíštČnosti parlamentu. Jednomandátové obvody vytváĜejí pevnČjší vztah mezi
voliþi a zastupiteli než vícemandátové obvody. Tento systém mĤže výraznČ zkreslit
odraz vĤle veĜejnosti ve složení parlamentu.
x RELATIVNÍ VċTŠINOVÝ SYSTÉM PRO VÍCEMANDÁTOVÉ OBVODY
V tomto pĜípadČ se v obvodČ rozhoduje o víc než jednom mandátu a voliþ má tolik hlasĤ, kolik mandátĤ je. Kandidáti, kteĜí dostanou nejvíce hlasĤ, získávají
mandát. Je znám napĜíklad z voleb v PalestinČ (od voleb v lednu roku 2006 jen pro
polovinu poslancĤ parlamentu), na Falklandských ostrovech, v Kuvajtu, Laosu, Libanonu þi v Sýrii a na Maledivách. Do roku 1945 se tímto zpĤsobem obsazovala
nČkterá kĜesla v britské dolní komoĜe, pro nČž vybíraly své zástupce napĜíklad univerzity. Voliþ hlasuje pro jednotlivé kandidáty. Podle statistiky z knihy Podoba
volebního systému užívalo v roce 2004 tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ 15
zemí, což pĜedstavuje 7,5 % ze zkoumaných státĤ. V anglicky psaných textech se
pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka BV (Block Vote). Na Slovensku se užívá pĜi volbách do krajské a místní samosprávy.
x STRANICKÝ BLOKOVÝ SYSTÉM Jedná se o podskupinu systému reaktivní
vČtšiny pro vícemandátové okruhy, která bývá nČkdy uvádČná jako samostatný sys56
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tém. Od pĜedcházejícího zpĤsobu volby se liší tím, že voliþ hlasuje pro vázané
kandidátní listiny stran, hnutí þi koalic, nikoliv pro individuální kandidáty. Podle
statistiky z knihy Podoba volebního systému užívaly v roce 2004 tento systém pĜi
volbČ svých parlamentĤ þtyĜi zemČ (Kamerun, ýad, Džibuti a Singapur), což pĜedstavuje 2,0 % ze zkoumaných státĤ. V anglicky psaných textech se pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka PBV (Party Block Vote).
Hlasování vČtšinovým systémem ve vícemandátových obvodech se jeví jako neobvyklé, je ale bČžné pĜi výbČru nejrĤznČjších výborĤ na malých územích, v malých organizacích þi dobrovolných sdruženích, v bytových samosprávách nebo školních radách atd. Ve vČtším rozmČru byly užívány už ve 13. století ve švýcarských kantonech
þi nČmeckých komunitách, ve francouzských místních správách, provinþních stavovských shromáždČních a pro generální stavy, ale i v anglických krajích, mČstech a þtvrtích pĜi volbách parlamentu. ýasto se užíval v 19. století pĜi nepĜímých volbách, a to
jak v EvropČ, tak i v USA a Latinské Americe.
x ABSOLUTNÍ VċTŠINOVÝ SYSTÉM Ten pĜedpokládá, že kandidát pro obdržení mandátu musí získat nadpoloviþní poþet odevzdaných platných hlasĤ. Tato zásada bývá spojena s požadavkem konat v pĜípadČ, že žádný kandidát nezískal absolutní vČtšinu hlasĤ, další kola hlasování – dnes se zpravidla jedná o
dvoukolové hlasování, pro nČž se v anglicky psaných textech užívá zkratka TRS
(Two-Round System). Do druhého kola postupují z kola prvního jen ti kandidáti
(nejþastČji dva), kteĜí získali v prvním kole nejvíce pĜíznivcĤ. Jiným Ĝešením problému s dosažením absolutní vČtšiny pak mĤže být zmČna zásad v druhém kole,
kam mohou postoupit více než dva kandidáti (napĜíklad ve Francii pĜi volbách zákonodárného sboru postupují do druhého kola všichni kandidáti, kteĜí obdrželi více
nČž 12,5 % hlasĤ), ale pro zvolení již není nutná absolutní vČtšina, ale staþí vČtšina
relativní. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívalo v roce 2004
tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ 22 zemí, což pĜedstavuje 11,1 % ze zkoumaných státĤ. V ýesku se dvoukolový absolutní vČtšinový systém užívá pĜi volbách senátorĤ, na Slovensku pĜi volbČ prezidenta a županĤ.
Požadavek absolutní vČtšiny spojený s opakovaným hlasováním má dlouhou tradici
v Ĝímskokatolické církvi. NejznámČjším pĜíkladem parlamentních voleb s požadavkem
absolutní vČtšiny je Francie. Tento systém byl využit pĜi volbách generálních stavĤ ve
Francii roku 1789 (konala se tĜi kola hlasování, z nichž dvČ byla otevĜená a tĜetí jen
s dvojnásobkem kandidátĤ než byl poþet mandátĤ). Revoluce 1848 zavedla jednomandátové volby s relativní vČtšinou, ovšem kandidát ke zvolení potĜeboval soustĜedit na
sebe alespoĖ jednu osminu hlasĤ. ýtyĜi roky po revoluci Napoleon III. zavedl dvoumandátové volby s absolutní vČtšinou, pĜiþemž povolil otevĜené volby i v druhém kole,
ale tam požadoval pouze prostou vČtšinu. K požadavku absolutní vČtšiny v druhém
kole se nevrátila ani 3. a 4. republika, ale ani 5. francouzská republika.
Dnes je þastou variantou tohoto zpĤsobu volby dvoukolový systém, kdy v pĜípadČ,
že žádný kandidát v prvním kole nedosáhne absolutní vČtšiny, do druhého kola postupují pouze dva nejúspČšnČjší kandidáti. V pĜípadČ prezidentských voleb je známá i
varianta, že v prvním kole byly pĜímé volby všemi obþany, v druhém pak probíhala
57
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volba na pĤdČ parlamentu, kde kandidovali jen dva nejúspČšnČjší kandidáti z kola prvního. Tento zpĤsob byl použit ve Francii roku 1851 a v roce 1871 zaveden v Bolivii,
kde zĤstává dodnes. Dvoukolový systém prezidentských voleb, požadující absolutní
vČtšinu hlasĤ, byl ve Francii zaveden v roce 1965 a je užíván i v bývalých francouzských koloniích v Africe. Je též praktikován ve vČtšinČ zemí Latinské Ameriky. Byl
zaveden i v ĜadČ postsocialistických zemí, napĜíklad na Slovensku a v Rusku.
Francouzského pĜíkladu ve volbách parlamentĤ následovaly i nČkteré zemČ evropského kontinentu. Po roce 1848 zavádČly spolu s volbami zásadu absolutní vČtšiny
v Rakousku, Holandsku, Itálii, Maćarsku, Belgii a Lucembursku. Dnes je systém absolutní vČtšiny ménČ užíván a je znám hlavnČ z Francie, Egypta, Kuby, Haiti, Íránu, ze
zemí frankofonní subsaharské Afriky, ale i z BČloruska, Ukrajiny, Moldavska þi Austrálie, která jej kombinuje s metodou alternativního hlasování. Princip, kdy do druhého
kola postupují pouze dva kandidáti, byl pro volby do parlamentu poprvé použit
v NČmecku roku 1871.
x ALTERNATIVNÍ HLASOVÁNÍ Jedná se o preferenþní hlasování v jednomandátovém okruhu; tento zpĤsob hlasování pokládají nČkteĜí autoĜi za variantu systému absolutní vČtšiny. Voliþi jsou žádáni, aby na kandidátní listinČ oþíslovali
všechny kandidáty podle preference, kterou jim pĜisuzují. Kandidát, který obdržel
nad 50 % hlasĤ v rámci prvních preferencí, vítČzí. Jestliže žádný kandidát neobdržel
nadpoloviþní vČtšinu hlasĤ s první preferencí, kandidát s nejmenším množstvím
prvních preferencí je vyĜazen. Hlasy pro vyĜazeného kandidáta jsou rozdČleny
podle toho, komu jeho voliþi pĜisoudili druhé preference – a tento postup se opakuje, dokud jeden kandidát nezíská nadpoloviþní vČtšinu. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívaly v roce 2004 tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ tĜi zemČ (Austrálie, Fidži a Papua-Nová Guinea), což pĜedstavuje 1,5 % ze
zkoumaných státĤ. Používá se v Irské republice pĜi volbČ prezidenta a rĤzné varianty alternativního hlasování bývají užívány pĜi volbách na nižších úrovních v EvropČ
a v severní Americe. V anglicky psaných textech se pro oznaþení tohoto systému
užívá zkratka AV (Alternative Vote).
Systém alternativního hlasování jako první rozpracoval harvardský profesor
William R. Ware, když se v roce 1871 snažil zjednodušit nČkterá doporuþení známého
britského právníka a politika Thomase Hareho. Warovy návrhy pak byly v roce 1882
matematikem E. J. Nanosnem importovány do Austrálie, kde jsou od roku 1918 užívány pĜi volbČ dolní komory parlamentu.

3.2.

Systém pomČrného zastoupení

Idea volebního systému pomČrného zastoupení byla pravdČpodobnČ poprvé vyslovena v roce 1789, když hrabČ Honoré Gabriel Mirabeau ve svém projevu na provinþním shromáždČní stavĤ prohlásil v souvislosti s chystanými volbami: „Generální stavy
jsou (nebo by mČly být) ve vztahu k národu jako je mapa vĤþi krajinČ; ve všech svých
þástech, první tak jako celek, kopie by mČla mít stále stejné proporce jako originál.“
Otázka, pĜed kterou pĜívrženci demokracie i republiky pĜi používání vČtšinového
systému stáli, byla jednoznaþná – kdo reprezentuje ty voliþe, kteĜí nehlasovali pro
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vítČze? A tČchto nereprezentovaných voliþĤ pĜi použití zásady relativní vČtšiny mohla
být v urþitých podmínkách dokonce i absolutní vČtšina. Má-li být demokracie ochranou menšin prostĜednictvím vlády vČtšiny, bylo nutné nalézt nČjaký nový volební systém, který by chránil volební práva poražených. Tak se staly v poslední fázi demokratizace voleb vČtšinové volební metody cílem velkých útokĤ – jejich pojetí vČtšiny se
hodí pro homogenní, ne pluralitní spoleþnosti. Šlo o to, jak zajistit – Ĝeþeno parafrází
slov francouzského utopického sociality Victor-Prospera Considéranta – aby vČtšina
byl princip rozhodování a proporcionalita se stala principem reprezentace.
Poþátky využívání systému pomČrného zastoupení jsou zpravidla hledány
v polovinČ minulého století. Již v roce 1846 navrhoval Considérant pĜi volbách do
velké rady Ženevského kantonu, aby urþitý poþet voliþĤ mohl pĜedkládat souhrnnou
kandidátní listinu, pĜiþemž by napĜed probČhla volba mezi listinami podle volebního
þísla a poté by následovaly druhé volby, v nichž by voliþ odevzdával lístek s tolika
jmény, kolik mandátĤ bylo stranČ pĜiĜazeno v prvním kole – neobsazené mandáty by
byly pĜidČleny metodou nejvČtších zbytkĤ. Není náhoda, že se systém pomČrného zastoupení nejdĜíve objevil v evropských etnicky, jazykovČ a nábožensky rĤznorodých
zemích: poprvé v Dánsku 1855 pĜi volbČ zákonodárcĤ, ve švýcarských kantonech
v roce 1891, v Belgii v roce 1899, na MoravČ 1905 a ve Finsku 1906. V tČchto zemích
vČtšinový systém ohrožoval stabilitu režimu, neboĢ znemožĖoval parlamentní zastoupení politicky významných menšin. Zavedení urþitého druhu reprezentativního zastoupení menšin bylo tehdy chápáno jako podstatný krok v rámci strategie státní konsolidace – a to právem. I proto byl systém pomČrného zastoupení používán po vzniku
v ýeskoslovensku v roce 1918, neboĢ zajišĢoval zastoupení národnostních menšin.
Nová zásada se pak prosadila tlakem shora i zdola. Zdola vedle národnostního momentu zaþala pĤsobit i rostoucí síla dČlnického hnutí, formující první masové politické
strany. Jeho politiþtí vĤdcové požadovali nižší práh pro získání parlamentní reprezentace, aby mČli podíl na legislativČ. VzápČtí po politické emancipaci dČlnického hnutí se
naopak cítili ohroženy nČkteré staré vládnoucí strany a i ty zaþaly žádat zavedení pomČrného systému: jen ten jim mohl pomoci zachovat mocenskou pozici pĜi tlaku nové
vlny mobilizace voliþĤ v podmínkách univerzálního volebního práva. NČkteĜí politologové dnes, v návaznosti na studii K. Braunise z tĜicátých let, rozlišují dvČ etapy rozšiĜování tohoto systému, k nimž Arend Lijphart z Kalifornské univerzity, jeden
z nejznámČjších teoretikĤ voleb, pĜidal etapu tĜetí:
x etapa pĜed první svČtovou válkou, která se vyznaþovala ochranou etnických menšin
a socialistických skupin;
x fáze „antisocialistická“ v období tČsnČ po první svČtové válce;
x období po pĜijetí systému pomČrného zastoupení v nČkolika zemích, kdy se tento
systém nezadržitelnČ rozšiĜoval na základČ pĜíkladu.
Podle nČkterých autorĤ byl však prvním známým pĜíkladem užití systému pomČrného zastoupení již Lykijský spolek 23 mČst v Malé Asii, který existoval v období od
roku 168 pĜed naším letopoþtem do roku 50. V jeho vládnoucí radČ byla mČsta zastoupena tak, že mČla pĜidČlena jeden až tĜi hlasy podle poþtu svých obyvatel; podle této
velikosti mČly pĜidČleny i finanþní povinnosti. Obdobné to bylo i u mladšího, ale slav59
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nČjšího delfského spolku. V moderních evropských dČjinách pak už William Penn
v Eseji o souþasném a budoucím míru v EvropČ (1693) navrhoval vytvoĜení evropského parlamentu, v nČmž by jednotliví vladaĜi a státy mČli odlišné množství zástupcĤ,
které by bylo propoþteno podle jejich bohatství. Stejný problém, samozĜejmČ se snazší
a demokratiþtČjší orientací na poþet obyvatel, Ĝešily od 18. století útvary, které se nČjak
pokoušely þi stále pokoušejí sjednotit státy – od americké federace po Evropskou unii.
PĤvodnČ byl základní problém reprezentování voliþĤ, nehlasujících pro vítČze, spojen s otázkou národnostních menšin a požadavek na jejich zastoupení byl pĜímo zákonem – napĜíklad v Rumunsku v obecních radách, do druhé svČtové války pĜi volbách
do senátu v ěecku atd. – pozdČji se v ĜadČ zemí pĜešlo na využívání systému pomČrného zastoupení. I dnes je ovšem tato technika užívána jako proporþní metoda bez použití systému pomČrného zastoupení: zpravidla se jedná o vytvoĜení zvláštních volebních jednotek jako skupin obyvatel, vymezených ne jako územní obvody teritoriálnČ, ale podle etnických kritérií. Volební zákony takové rozlišení znají pro ěeky
a Turky na Kypru, Maory na Novém ZélandČ, bČlochy a þernochy v Zimbabwe, Vlámy
a Valony v Belgii, ale i pro muslimy a kĜesĢany v Libanonu.
PĜi volbách s využitím systému pomČrného zastoupení získávají kandidující
politické strany, koalice þi hnutí mandáty podle toho, jaký byl pomČr mezi hlasy,
odevzdanými pro nČ. Voliþ spolurozhoduje nejen o zvolení jednoho kandidáta, ale
v relativnČ velkých vícemandátových volebních okruzích o osudu nČkolika mandátĤ za
daný volební obvod. V zásadČ existuje pouze jedna þistá varianta systému pomČrného
zastoupení, a to tzv. systém kandidátních listin. K nim nČkteĜí autoĜi pĜidávají systém
jednojmenného pĜenosného hlasování.
x SYSTÉM KANDIDÁTNÍCH LISTIN Voliþ rozhoduje ve vícemandátových
obvodech hlasováním pro vybranou politickou stranu, hnutí þi koalici. Kandidátní listina je seznam uchazeþĤ o mandát (kandidátĤ) za danou stranu, hnutí þi
koalici. VítČzní kandidáti jsou vybíráni z tohoto seznamu. Užívá se v ýesku pĜi
volbČ Poslanecké snČmovny a na Slovensku pĜi volbách Národní rady. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívalo v roce 2004 tento systém pĜi volbČ
svých parlamentĤ 70 zemí, což pĜedstavuje 35,2 % ze zkoumaných státĤ.
V anglicky psaných textech se pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka List PR
(List Proportional Representation).
x SYSTÉM JEDNOJMENNÉHO PěENOSNÉHO HLASOVÁNÍ Bývá nČkdy
oznaþován jako systém jediného pĜenosného hlasování nebo kvótnČ preferenþní
þi HareĤv-ClarkĤv systém. PĜi hlasování mají voliþi možnost vytvoĜení poĜadí
kandidátĤ. Pro zvolení musí kandidát pĜekroþit Hareovu kvótu (pozdČji se zaþala
k tomuto úþelu užívat Hagenbach-Bischoffova þi Droopova kvóta), o níž bude Ĝeþ
v té þásti této kapitoly, která pojednává o propoþítávání mandátĤ, prvních preferenþních hlasĤ. Nejsou-li obsazena všechna kĜesla, pak se v druhém skrutiniu
k hlasĤm pro kandidáta s nejnižším poþtem obdržených hlasĤ nepĜihlíží a dochází
k pĜerozdČlení hlasĤ podle druhých preferencí. Stejným zpĤsobem je postupováno i
s nadbytkem hlasĤ již zvoleného kandidáta. Takto se postupuje až do obsazení
všech mandátĤ. Jedná se pravdČpodobnČ o nejsofistikovanČjší volební systém na
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svČtČ, který produkuje relativnČ stabilní vlády, opírající se o dvČ strany. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívaly v roce 2004 tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ dvČ zemČ, což pĜedstavuje jedno procento ze zkoumaných státĤ, a to od roku 1921/2 Irsko a od roku 1947 Malta. V roce 1990 byl použit
v Estonsku. Používá se též v Austrálii pro oblast Tasmánie i pro federální Senát a
v Severním Irsku pĜi volbách do místních samospráv. Užívá se i v místních volbách
ve Skotsku a pĜi výbČru nČkterých reprezentantĤ na Novém Zélandu. V anglicky
psaných textech se pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka STV (Single Transferable Vote).
Systém jednojmenného pĜenosného hlasování bývá nČkdy chápán jako zvláštní
typ volebního systému, lišící se jak od systému vČtšinového, tak i od systému pomČrného. Je tomu tak proto, že tento systém nepatĜí mezi soustavy vota listinného: v systému jednojmenného pĜenosného hlasování voliþ volí pĜímo jednotlivé osoby – ne
strany nebo jejich listiny, nedává se tedy hlas automaticky celé kandidátní listinČ jako
pĜi použití vázaných þi pĜísnČ vázaných kandidátních listin. Tento systém se formálnČ
orientuje na osobnosti bez ohledu na jejich stranickou pĜíslušnost. Voliþ si volnČ vybírá, kterým kandidátĤm dá své hlasy – v pĜípadČ jednotné listiny všech kandidátĤ tak
þiní formou preferenþního hlasování þi pĜipisováním jmen kandidátĤ nových. Hlasuje
pouze pro kandidáty, které upĜednostĖuje, a to v jím zvoleném poĜadí, aniž by pomáhal
ke zvolení tČm kandidátĤm, jimž nepĜeje. V ideálním pĜípadČ probíhá volba všech poslancĤ v rámci jednoho celostátního volebního okruhu. Thomas Hare navrhoval zrušení
malých volebních okresĤ a vytvoĜení po jednom pro Anglii, Skotsko a Irsko. ZdánlivČ
tak vzniká kompromis mezi volbami jednotlivcĤ podle vČtšinového systému a volbami
stran podle systému pomČrného zastoupení. I když zvláštní podstatou systému jednojmenného pĜenosného hlasování je možnost voliþe sestavit poĜadí jednotlivých kandidátĤ podle vlastní preference, vznikl jako výraz snahy co nejpĜesnČji v parlamentu
vyjádĜit pomČr politických sil v rámci veĜejnosti. Proto je v této knize pojímán jako
specifická podoba systému pomČrného zastoupení, jehož podstatou nejsou volby pomocí kandidátních listin.
Systém jednojmenného pĜenosného hlasování je produktem liberalismu 19. století.
Za pĤvodce jeho základní myšlenky je pokládán anglický uþitel Thomas Wright Hill,
jenž ji vyslovil již v roce 1821. Jeho návrh se poprvé uplatnil roku 1839 pĜi volbách do
municipální rady v AdelaidČ, hlavním mČstČ Jižní Austrálie. V EvropČ byl poprvé použit v roce 1855 na návrh dánského ministerského pĜedsedy a profesora matematiky
Carla Andraeho, a to s cílem zajistit zvolení zástupcĤ menšin do spoleþného parlamentu Dánska a Šlesvicka; tehdy bylo použito nejen techniky pĜenosu hlasu na jiného kandidáta, byl-li již první kandidát zvolen, ale i výpoþet volebního þísla Hareovou metodou. Užíval se i od roku 1918 pĜi volbách 11 poslancĤ do Dolní snČmovny v Anglii, a
to v univerzitních volebních okresích. Podle obdobných zásad navrhl v roce 1857 svĤj
systém Thomas Hare, který jej o dva roky pozdČji rozpracoval v díle Pojednání o volbČ
poslancĤ. Tuto práci vysoce ocenil John Stuart Mill v již vzpomínané knize Úvahy o
vládČ ústavní, neboĢ odpovídala jeho pĜedstavČ o tom, že poslanec nemá zastupovat
region þi stranu, ale jednotlivé voliþe.
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Podle Milla se systém jednojmenného pĜenosného hlasování „blíží ideální dokonalosti“. Technickou pĜednost vidČl hlavnČ v tom, že voliþ by mohl odevzdávat hlas pro
kandidáta z kterékoliv þásti zemČ. Tím by prorážel monopol stran a organizovaných
skupin pĜi pĜedvýbČru kandidátĤ. Ale nejen to. Hlavní výhodu tohoto systému spatĜoval Mill v možnosti zajistit zastoupení menšin, hlavnČ pak menšiny vzdČlancĤ. V kontextu svého liberalismu spatĜoval význam této zmČny v tom, že podle nČho „jediná
strana, u které je potĜeba hledat doplnČní nebo opravu instinktĤ demokratické vČtšiny,
je vzdČlaná menšina“. VzdČlaná menšina by sice stále byla málo poþetná, ale v pĜípadČ
svého zastoupení v parlamentu „jako mravní síla vážila by daleko více na základČ
svých vČdomostí a vlivu, jehož by se jí dostalo nad ostatními“. Podle Milla „ze všech
zpĤsobĤ, jimiž se mĤže národní zastupitelstvo volit, je tento nejjistČjší k zajištČní duševnČ schopných zástupcĤ... Skoro každá osoba, která se nČjakým zpĤsobem þestnČ
vyznamenala, by tedy mČla slušnou vyhlídku dosáhnout potĜebnou kvótu, tĜebaže by
nemČla místní vliv a nepĜísahala vČrnost nČkteré z politických stran...“1 Jak je patrné,
hledal Mill v systému jednojmenného pĜenosného hlasování ochranu duchovní þi pĜirozené aristokracie pĜed nešvarem demokracie, za který pokládal tĜídní diktát vČtšiny.
ZároveĖ vidČl ve využití schopností duchovní aristokracie záruku jak obhajoby spoleþenského zájmu, tak i odstranČní sebevražedných sklonĤ demokracie.
PravdČpodobnČ dodnes je systém jednojmenného pĜenosného hlasování nejpĜesnČjším odrazem názorĤ voliþĤ. Jeho velkou slabinou však je, že se jako jednoduchý jeví
jen na první pohled. Problémem totiž zĤstává, jak zajistit, aby byli zvoleni všichni
poslanci parlamentu. Otázkou tedy není jen, jak zjistit základní nutný poþet hlasĤ ke
zvolení, ale jak pĜevést pĜípadný nadbytek hlasĤ u kandidátĤ s nejvyšší preferencí na
kandidáty s preferencí nižší a zajistit ono jednojmenné pĜenosné hlasování. Základem
postupu jsou dvČ simultánní techniky: (1) pĜeĜazení nadbyteþných hlasĤ voliþĤ u již
zvoleného kandidáta podle preferencí þíslo dvČ kandidátĤm dalším, (2) vyĜazení kandidáta, který získal nejmenší množství hlasĤ a pĜeĜazení jeho hlasĤ podle preferencí
þíslo dvČ ostatním kandidátĤm. Tento postup má zajistit dosažení potĜebného kvora þi
mandátového þísla u potĜebného množství kandidátĤ tak, aby byly obsazeny všechny
mandáty. NejznámČjší tzv. irský systém obsahuje kolem dvaceti pravidel, jak tento
pĜevod zabezpeþit. Tato komplikovanost vede mnoho kritikĤ k tvrzení, že systém je
nesrozumitelný pro prĤmČrného voliþe – ovšem v samotném Irsku byl parlamentní
návrh na zmČnu volebního systému již dvakrát odmítnout veĜejností v referendu.

3.3.

Smíšený systém

V pĜípadČ smíšených systémĤ je zpĤsob pĜepoþtu hlasĤ voliþĤ na mandáty provádČn
tak, že nelze hovoĜit ani o þistém vČtšinovém ani o ryzím systému pomČrném, nebo se
jedná o kombinaci obou systémĤ. V praxi lze nalézt mnoho pĜíkladĤ takového míchání,
z nichž za nejznámČjší lze pokládat:
x KOEXISTENCE V tomto systému jsou rĤzné metody a procedury užívány
v odlišných volebních obvodech. Tento zpĤsob volby byl použit napĜíklad
1
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v Kostarice (1913), v ěecku (1956); v PanamČ je užíván od roku 1983, kde nČkteré
obvody užívají pomČrný systém, jiné pak vČtšinový.
x PERSONALIZOVANÉ PROPORýNÍ ZASTOUPENÍ PĜi tomto pĜístupu se þást
parlamentu volí na základČ vČtšinového systému a druhá þást pomocí systému
kandidátních listin. Zvláštností, kterou se tento systém odlišuje od paralelního, je
skuteþnost, že funguje „kompenzaþnČ“: mandáty, které strana získá v jednomandátových vČtšinových okruzích, jsou odeþteny od celkového množství
mandátĤ, které tato strana získala v rámci systému pomČrného zastoupení.
Jedná se tedy o smíšený systém závislé kombinace. NapĜíklad když s celostátním
ziskem 15 % hlasĤ v systému pomČrného zastoupení nezíská žádný mandát
v jednomandátových obvodech vČtšinového systému, je tento výsledek upraven tak,
aby mČla nakonec v parlamentu patnáctiprocentní zastoupení. Naopak strana, která
se 60% podporou získá 60 % mandátĤ v rámci vČtšinového systému, neobdrží žádné kĜeslo v rámci pomČrného systému. Tento systém je tedy v zásadČ proporþní,
ovšem zajišĢuje i geografickou reprezentaci. Poprvé byl tento systém použit v Dánsku roku 1915. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívalo v roce
2004 tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ 9 zemí, což pĜedstavuje 4,5 % ze
zkoumaných státĤ. Tabulka þíslo 11 ukazuje rozdíly pĜi rozdČlování kĜesel v rámci
odlišných systémĤ v tČchto zemích.1 V anglicky psaných textech se pro oznaþení
tohoto systému užívá zkratka MMP (Mixed Member Proportional).
Tabulka þ. 11: STÁTY UŽÍVAJÍCÍ
PERSONALIZOVANÉ PROPORýNÍ ZASTOUPENÍ
stát
Albánie
Bolívie
NČmecko
Maćarsko
Itálie (do roku 2005)
Lesotho
Mexiko
Nový Zéland
Venezuela

poþet mandátĤ
v pomČrném systému
40 (29 %)
62 (48 %)
299 (50 %)
210 (54 %)
155 (25 %)
40 (33 %)
200 (40 %)
55 (46 %)
65 (39 %)

poþet mandátĤ
ve vČtšinovém systému
100 (71 %)
68 (52 %)
299 (50 %)
176 (46 %)
475 (75 %)
80 (67 %)
300 (60 %)
65 (54 %)
100 (61 %)

x PARALELNÍ SYSTÉM V tomto pĜípadČ se jedná o kombinaci systému vČtšinového se systémem pomČrným. Voliþ má dva hlasy, pĜiþemž jeden dává stranČ,
hnutí þi koalici, druhý dává kandidátovi za jednomandátový volební obvod.
Jedná se tedy o smíšený systém nezávislé kombinace. V roce 1933 použila jako
první tento systém Brazílie. Dnes je tento zpĤsob volby parlamentu pomČrnČ þastý,
ovšem s velkou variací pomČru poslancĤ, volených podle vČtšinového a pomČrného
1

Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Citované vydání, s. 91.
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systému. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívalo v roce 2004
tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ 21 zemí, což pĜedstavuje 10,6 % ze zkoumaných státĤ. V roce 2206 se k tomuto seznamu pĜipojila i Palestina. Tabulka þíslo
12 ukazuje rozdíly pĜi rozdČlování kĜesel v rámci odlišných systémĤ ve vybraných
zemích.1 V anglicky psaných textech se pro oznaþení tohoto systému užívá oznaþení PS (Parallel System).
Tabulka þ. 12: STÁTY UŽÍVAJÍCÍ PARALELNÍ SYSTÉM
stát
Andora
Arménie
Ázerbajdžán
Gruzie
Guinea
Japonsko
Kazachstán
Korejská republika
Litva
Monako
Pákistán
Filipíny
Palestina
Rusko (do roku 2005)
Senegal
Seychelské ostrovy
Tai-wan
Tádžikistán
Thajsko
Timor-Leste
Tunisko
Ukrajina

poþet mandátĤ
v pomČrném systému
14 (50 %)
56 (43 %)
25 (20 %)
150 (64 %)
76 (67 %)
180 (37,5 %)
10 (13 %)
56 (19 %)
70 (50 %)
8 (33 %)
70 (20 %)
52 (20 %)
66 (50%)
225 (50 %)
55 (46 %)
9 (36 %)
49 (22 %)
22 (35 %)
100 (20 %)
75 (85 %)
52 (80 %)
225 (50 %)

poþet mandátĤ
ve vČtšinovém systému
14 (50 %)
75 (57 %)
100 (80 %)
85 (36 %)
38 (33 %)
300 (62,5 %)
67 (87 %)
243 (81 %)
71 (50 %)
16 (67 %)
272 (80 %)
208 (80 %)
66 (50%)
225 (50 %)
65 (54 %)
25 (74 %)
176 (78 %)
41 (65 %)
400 (80 %)
13 (15 %)
37 (20 %)
225 (50 %)

x RģZNÉ VRSTVY Volby probíhají v jednomandátových okruzích, ale ve dvou þi
více kolech, pĜiþemž v rĤzných kolech jsou užívány rĤzné systémy. Typickým pĜíkladem je dvoukolový systém, kdy se v prvním kole užívá absolutní vČtšinový sytém a v druhém proporþní. Takto se volil parlament v Korejské republice v roce
1960 a opČt v roce 1987, v Mexiku od roku 1986 a na Tai-wanu od roku 1991. NČkteĜí autoĜi uvádČjí jako pĜíklad takového pĜístupu i zpĤsob, kdy se v prvním kole
užívá systém absolutní vČtšiny a v druhém relativní vČtšiny.

1

Tamtéž, s. 112 (doplnČno).
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3.4.

Ostatní systémy

Existuje nČkolik systémĤ, které nČkteĜí autoĜi pĜiĜazují mezi vČtšinové, jiní zase
mezi pomČrné þi smíšené. Je tomu tak proto, že užívají volebních metod, které jsou ve
svých dĤsledcích podobné obČma základním principĤm. Proto se nČkdy tyto systémy
charakterizují prostČ jako „ostatní“. Jejich další zvláštností je velmi Ĝídké užívání.
PĜi hlasování v mnohomandátových okruzích pĜi vČtšinovém systému je možné rozlišit ještČ dva systémy podle zpĤsobu hlasování, které nČkdy bývají uvádČny jako
zvláštní systémy: limitované a kumulativní hlasování.
x LIMITOVANÉ HLASOVÁNÍ Jedná se o systém orientovaný na kandidáty
v mnohomandátových okruzích, kdy voliþ má více než jeden hlas – ale ménČ, než
je poþet rozdČlovaných mandátĤ. Kandidáti, kteĜí obdrží nejvíce hlasĤ, získají
mandáty. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému (jejíž autoĜi tento systém nezaĜazují mezi vČtšinové systémy) užívala v roce 2004 tento systém pĜi volbČ
svých parlamentĤ pouze jedna zemČ, a to ŠpanČlsko od roku 1977 pro volby do
horní komory parlamentu, což pĜedstavuje 0,5 % ze zkoumaných státĤ. Je ale užíván pro rĤzné lokální volby, napĜíklad na území Gibraltaru. V anglicky psaných
textech se pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka LV (Limited Vote).
Tento systém jako první navrhl Condorcet již v roce 1793. V roce 1867 byl tento
systém zaveden pro nČkteré volby ve Velké Británii a o nČco pozdČji také v Itálii, Portugalsku a ŠpanČlsku. PĜi volbách parlamentu byl využit v Brazílii, ArgentinČ, Bolívii
a Peru. Speciální formou limitovaného hlasování je pouze jeden hlas pro jednoho voliþe – jak to navrhoval francouzský revolucionáĜ Antonie-Luise-Leon de Saint-Just
v roce 1793 – což je metoda nČkdy nazývaná jeden nepĜenosný hlas a byla užívána
v Japonsku po roce 1900 a opČt po 2. svČtové válce.
x KUMULATIVNÍ HLASOVÁNÍ Tento systém pĜedpokládá, že voliþ má pĜi hlasování ve vícemandátovém obvodu více hlasĤ – tĜeba tolik, kolik je mandátĤ –
pĜiþemž má možnost pĜidČlit více než jeden hlas pro jednoho kandidáta. Jedná
se o metodu, kterou jako první navrhl britský poslanec Jamese Garthem Marshall
v roce 1853. Byla užívána napĜíklad od roku 1869 do roku 1980 ve volbách do státního zákonodárného sboru státu Illinois, USA, ale též na pĜelomu 19. a 20. století
v Chile, Brazílii a Peru.
x SYTÉM JEDINÉHO NEPěENOSNÉHO HLASU V tomto systému má každý
voliþ jeden hlas, ovšem volba se koná ve vícemandátových obvodech. Mandát
pak získávají kandidáti, kteĜí obdrží nejvíce hlasĤ. NapĜíklad ve þtyĜmandátovém obvodČ takto mĤže ke zvolení staþit o nČco více než 20 % hlasĤ. Naopak strana, která získá celkem 75 % odevzdaných hlasĤ rozptýlených soumČrnČ mezi tĜi
kandidáty, mĤže dostat pouze tĜi ze þtyĜ míst. Uvádí se, že tento systém zvyšuje
možnosti malých stran, ovšem napĜíklad ve volbách roku 1980 japonští Liberální
demokraté získali 55 % mandátĤ na základČ 48 % hlasĤ. Tento zpĤsob navrhoval již
bČhem Velké francouzské revoluce pro volbu Národního shromáždČní Saint-Just.
Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému užívaly v roce 2004 tento systém pĜi volbČ svých parlamentĤ þtyĜi zemČ, což pĜedstavuje 2,0 % ze zkoumaných
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státĤ: Afghánistán, Jordánsko plus tichooceánské ostrovy Pitcarin a Vanatu. NejznámČjší využití je ale z japonských voleb v letech 1948 až 1993. V anglicky psaných textech se pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka SNTV (Single NonTransferable Vote).
x BORDģV SYSTÉM Jedná se o systém orientovaný na kandidáty, který lze užívat
v jednonomandátových i v mnohomandátových okruzích. ObdobnČ jako v systému
alternativního hlasování jsou voliþi vyzváni, aby na kandidátní listinČ oþíslovali
všechny kandidáty podle preference, kterou jim pĜisuzují. Každé preferenci je
pĜisouzena hodnota, stupĖovaná podle jednotného pravidla – napĜíklad na ostrovČ Nauru je první preference 1, druhá polovina, tĜetí tĜetina atd. Hodnoty jsou
seþteny a kandidát þi kandidáti, který (kteĜí) získal (získali) nejvyšší souþet,
obdrží mandát. Tento systém v roce 1770 jako první navrhl francouzský matematik, fyzik a politický vČdec Jean-Charles de Borda. Podle statistiky z knihy Podoba
volebního systému (jejíž autoĜi tento systém nezaĜazují mezi vČtšinové systémy)
užívala v roce 2004 tuto metodu v upravené podobČ pouze jedna zemČ, a to pacifický ostrov Nauru, což pĜedstavuje 0,5 % ze zkoumaných státĤ. V anglicky psaných
textech se pro oznaþení tohoto systému užívá zkratka BC (Borda Count).

3.5.

Propoþet získaných mandátĤ

Z uvedeného pĜehledu je zĜejmé, že pĜevod hlasĤ voliþĤ na mandáty lze provádČt
mnoha zpĤsoby, pĜiþemž výsledek mĤže být velmi rĤzný. Ve skuteþnosti je situace
ještČ složitČjší, neboĢ pĜi propoþtu hlasĤ, potĜebných pro získání mandátĤ, lze i v rámci
jednoho typu systému použít rĤzné zpĤsoby. NapĜíklad dĤležitým aspektem, charakterizujícím volební systémy, je velikost obvodu, v nČmž probíhá hlasování a z nČhož je
odvozováno vypoþítání mandátĤ. Z tohoto hlediska existují tĜi hlavní typy spojení
mandátĤ a velikosti obvodu:
x Jeden celostátní obvod. V tom pĜípadČ všichni voliþi obdrží stejné kandidátní listiny. Takto se volí napĜíklad na Slovenku Národní rada a poslanci Evropského parlamentu, v ýesku pak poslanci do Evropského parlamentu.
x NČkolik regionálních obvodĤ. V každém obvodČ obdrží voliþ na kandidátkách
stran, hnutí i koalic odlišné kandidáty. Na základČ regionálních výsledkĤ se poté
pĜerozdČlují mandáty. Takto se napĜíklad volí ve vČtšinovém systému senátoĜi ýeské republiky.
x Kombinace regionálních obvodĤ a celostátního propoþítávání. Kandidátky jsou
regionálnČ odlišené, ale mandáty se pĜidČlují na celostátní úrovni. Zvláštním pĜípadem tohoto pĜístupu bývá kvorum, které pĜedstavuje práh pro vstup do zastupitelského sboru a bává propoþítáváno na celostátní úrovni.
Platí zákonitost, že þím je poþet mandátĤ ve volebním okruhu vČtší, tím více jejich rozdČlení odpovídá rozdČlení názorĤ voliþĤ. PĜitom poþty mandátĤ v jednotlivých okruzích se pohybují napĜíklad ve Švédsku od dvou do 49, v Itálii od jednoho do
35, v Holandsku, v Izraeli þi na Slovensku existuje jen jeden volební okruh. Podle nČkterých výpoþtĤ je prĤmČrná velikost jednoho okruhu v západních demokraciích
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20 mandátĤ. Nejde ale jen o problém volebního práva z hlediska rovnosti hlasĤ – jde i
o technický problém, který rĤzné volební systémy Ĝeší rĤznČ. Jak již bylo ukázáno
v souvislosti s rozlišováním volebních systémĤ, napĜíklad:
x Voliþ má tolik hlasĤ, kolik je mandátĤ, pĜiþemž jeho hlas je vždy pĜidČlován rĤzným kandidátĤm.
x Kumulativní hlasování, v nČmž má voliþ také tolik hlasĤ, kolik má být v obvodu
obsazeno mandátĤ, ovšem mĤže je pĜidČlit menšímu množství kandidátĤ – tĜeba i
jen jednomu. Tento zpĤsob voleb je znám ze Švýcarska.
x Omezené volební právo, v nČmž má voliþ o jeden þi více hlasĤ ménČ, než kolik je
mandátĤ. Tento zpĤsob hlasování byl poprvé navržen ve Francii již v roce 1793
Condorcetem, ale nebyl pĜijat. V praxi se užíval ve Velké Británii, Itálii, ŠpanČlsku, Portugalsku atd. NejznámČjší je jeho aplikace v Japonsku.
Možnosti variací propoþtu pĜevodu hlasĤ na mandáty je obzvlášĢ velká v pĜípadČ
systému pomČrného zastoupení. To se mĤže zdát paradoxní, neboĢ tento systém byl
vytvoĜen právČ proto, aby umožnil co nejpĜesnČjší ofotografování pomČru politických
sil ve zmenšené parlamentní podobČ. Tuto skuteþnost mĤže ilustrovat nČkolik základních pĜíkladĤ.
Úvodní otázkou je, jak zjistit, kolik hlasĤ pĜipadá na jeden mandát. Východiskem je
zjištČní volebního þísla, kterému se nČkdy též Ĝíká volební kvóta þi kvocient, novot
vyjadĜuje vztah dvou veliþin – hlasĤ a mandátĤ PrávČ volební þíslo slouží pĜi používání Hareovy metody a metod od ní odvozených k pĜidČlování mandátĤ v první fázi propoþtu výsledku voleb. VyjadĜuje minimální poþet hlasĤ, který strana musí získat,
aby obdržela mandát. Propoþet pak je prostý – strana získala tolik mandátĤ, kolikrát
je poþet hlasĤ, jež získala, dČlitelný volebním þíslem. Jenže volební þíslo se dá zjistit
dvČma hlavními zpĤsoby, které lze dále þlenit.
y Automatické volební þíslo, nČkdy nazývané též fixní þi konstantní kvóta. Nevypoþítává se, bývá zákonem stanoveno pĜed volbami a je shodné pro všechny
volební obvody. Kolikrát strana automatické volební þíslo naplní, tolik získá mandátĤ. PĜi použití automatického volebního þísla nelze pĜedem urþit, kolik mandátĤ
bude obsazeno, neboĢ není znám poþet odevzdaných hlasĤ – nebo pĜed volební
nocí Ĝíci, z kolika poslancĤ se parlament skládá. PravdČpodobným autorem tohoto
postupuje byl v roce 1874 Švýcar Karl Bürkli. Tato technika bývá nČkdy nazývána
bádenský systém, neboĢ byla použita ústavou Bádenska z roku 1919. Automatické
volební þíslo bylo též aplikováno ve Výmarské republice, kde bylo v rámci tĜí
skrutinií automatickým volebním þíslem 60 tisíc hlasĤ na jeden mandát.
y PromČnné volební þíslo je propoþítáváno až bČhem volební noci, a to z množství
odevzdaných platných hlasĤ. Existuje ovšem celá Ĝada rĤzných zpĤsobĤ, jak
k výsledku dospČt (pĜiþemž výsledek se zpravidla zaokrouhluje):
 Jednoduchá þi Hareova kvóta: volební þíslo je získáno tak, že v každém obvodu je poþet získaných hlasĤ dČlen poþtem mandátĤ – když V je poþet získaných hlasĤ a S poþet mandátĤ, které mají být obsazeny, pak volební þíslo je

V
S
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Hagenbach-Bischoffova kvóta: volební þíslo je získáno tak, že v každém obvodu je poþet získaných hlasĤ dČlen poþtem mandátĤ zvČtšeným o jeden –
když V je poþet získaných hlasĤ a S poþet mandátĤ, které mají být obsazeny,
pak volební þíslo je

V
(S  1)


Droopova kvóta: volební þíslo je propoþítáváno stejnČ jako v pĜípadČ Hagenbach-Bischoffovy kvóty, ale výsledek je zvČtšen o jeden – když V je poþet získaných hlasĤ a S poþet mandátĤ, které mají být obsazeny, pak volební þíslo je

V
1
S 1
NČkteĜí autoĜi uvádČjí zjednodušenou podobu Droopovy kvóta, která je totožná
s Hagenbach-Bischoffovou kvótou.


Imperiali kvóta: volební þíslo je získáno tak, že v každém obvodu je poþet
získaných hlasĤ vydČlen poþtem mandátĤ zvČtšeným o dva – kdy V je poþet
získaných hlasĤ a S je poþet mandátĤ, které mají být obsazeny, pak volební
þíslo je

V
(S  2)
Zdvojená kvóta: výpoþet volebního þísla je kombinací techniky automatického volebního þísla a Hareova kvocientu. V první fázi je volební þíslo fixní a
odpovídá minimu poþtu hlasĤ nutných k získání možnosti podílet se na pĜidČlování mandátĤ. V druhé fázi se poþítá pouze s tČmi, kteĜí byli úspČšní v první
fázi. Bývá užívána v Latinské Americe, konkrétnČ v Bolivii, Kostarice a
v Ekvádoru.
Problémem ale je, že po pĜidČlení mandátu pomocí volebního þísla mĤže zĤstat Ĝada
mandátĤ neobsazena. Lze uvést jednoduché pĜíklady. Vše je prosté, jestliže se v obvodČ rozhoduje o osudu 10 mandátĤ a ze 100 tisíc platných hlasĤ jedna strana obdržela
30 tisíc a sedm stran po deseti tisících, pak první strana získala tĜi mandáty, zbývajících
sedm po jednom mandátu. Jenže v praxi bývá toto poþítání ponČkud komplikovanČjší.
Pro názornost je možné uvést jiný pĜíklad.
Výchozí situace: Ve volebním obvodu se rozhoduje o obsazení 6 mandátĤ. Z 295
tisíc oprávnČných voliþĤ pĜišlo k volebním urnám 253 tisíc, ovšem 13 tisíc hlasĤ
bylo neplatných. Bylo tedy odevzdáno celkem 240 tisíc platných hlasĤ.
1. krok: Z daného poþtu patných hlasĤ se propoþte tzv. volební þíslo, dané napĜíklad pomČrem odevzdaných platných hlasĤ k množství mandátĤ, obsazovaných
v obvodu (Hareova kvóta). Pak tedy je volebním kvocientem 40 tisíc, neboĢ 240 tisíc dČleno šesti se právČ rovná tomuto þíslu.
2. krok: V obvodu se ucházeli o pĜízeĖ voliþĤ kandidáti tĜí politických stran, které
obdržely pĜi prvním poþítání – tzv. skrutiniu – tolik mandátĤ, kolikrát se volební
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þíslo vešlo do poþtu jimi získaných hlasĤ. Jestliže strana X získala 135 tisíc platných hlasĤ, dostává v prvním skrutiniu 3 mandáty (135 tisíc dČleno 40 tisíci se rovná 3,375), strana Y po zisku 75 tisíc hlasĤ 1 mandát (75 tisíc dČleno 40 tisíci se
rovná 1.875) a strana Z pĜi zisku 30 tisíc hlasĤ neobdržela žádný mandát (30 tisíc
dČleno 40 tisíci se rovná 0,75).
Nová situace: Již z tČchto nČkolika údajĤ je patrný základní problém – v prvním
skrutiniu zĤstaly neobsazeny 2 mandáty. ZároveĖ zĤstala Ĝada platných hlasĤ „nevyužita“: v pĜípadČ strany X je to 15 tisíc hlasĤ, u strany Y jde o 35 tisíc hlasĤ a u
strany Z o všechny získané hlasy, þítající 30 tisíc. Co s neobsazenými mandáty? Tato otázka pĜedstavuje klasický technický a politický problém systému pomČrného
zastoupení, jádro tzv. volební aritmetiky.
3. krok: PĜidČlování mandátĤ zbylých z prvního þi druhého skrutinia mĤže být
zjednodušeno využitím prostých metod, jako je:
x METODA NEJVċTŠÍHO ABSOLUTNÍHO ZBYTKU – zbylý mandát þi mandáty pĜipadnou stranČ nebo stranám s nejvČtším množstvím nevyužitých hlasĤ. Takto jsou v malých obvodech zvýhodnČny menší strany. UmožĖuje ale tzv. Alabamský paradox – situaci, kdy strana ve vČtším zastupitelském sboru získá pĜi stejném
množství obdržených hlasĤ ménČ mandátĤ (viz tabulka þíslo 132). Název tohoto
paradoxu byl dán s tím, že byl objeven v souvislosti s výpoþtem množství poslancĤ
za stát ve snČmovnČ reprezentantĤ amerického Kongresu, pĜiþemž poþet poslancĤ
byl dán poþtem obyvatel státu.
x METODA NEJVċTŠÍHO RELATIVNÍHO ZBYTKU – nesrovnává absolutní
zbytky hlasĤ stran, nýbrž pomČry zbylých mandátĤ se zbylými hlasy pro jednotlivé
strany. Tato metoda zvýhodĖuje velké strany. I v minulosti byla zĜídka užívána,
dnes se již nepoužívá.
x METODA NEJVċTŠÍHO PRģMċRU – poþet hlasĤ pro kandidátní listinu strany
je vydČlen poþtem mandátĤ, které získala pĜi prvním skrutiniu. Zbylý mandát získá
strana, která vykáže nejvČtší prĤmČr hlasĤ na zisk jednoho mandátu. Operace se
provádí tak dlouho, dokud nejsou obsazeny všechny mandáty. I tento systém zvýhodĖuje nejsilnČjší strany. Je nejþastČji užívána.
V souvislosti s pĜidČlováním mandátĤ v systému pomČrného zastoupení se ale povČtšinČ užívá jiné þlenČní metod jako souhrnu pravidel pĜidČlování mandátĤ na
základČ platných hlasĤ. V následujícím pĜehledu je položen dĤraz na ty, které byly
užívány v ýeskoslovensku þi v ýesku a na Slovensku.
x HAREOVA METODA nČkdy charakterizována jako prostá kvóta. Je spojena
s objevením tzv. jednoho pĜenosného hlasu v roce 1859, a to ve Velké Británii
Thomasem Harem a Carlem Andræm v Dánsku. V literatuĜe ze Spojených státĤ se
nČkdy uvádí, že ještČ pĜed Harem jako první tuto metodu definoval Alexander Hamilton, a to v roce 1791. Výpoþet je snadný: strana získává tolik mandátĤ, kolikrát je beze zbytku volební þíslo obsaženo v množství platných hlasĤ, které byly pro stranu odevzdány. PĜi použití této metody se objevuje velký problém: zĤstávají zbytky. Tato metoda byla použita za 1. a 3. ýeskoslovenské republiky pĜi
volbách do Národního shromáždČní.
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x HAGENBACH-BISCHOFFOVA METODA Tuto metodu navrhl v roce 1888
švýcarský profesor medicíny a místní politik Eduard Hagenbach-Bischoff jako zdokonalení Hareovy metody. Její podstatou je zjištČní volebního þísla dČlením získaných hlasĤ poþtem mandátĤ, zvČtšeným o jeden. Strana pak získává tolik
mandátĤ, kolikrát je v množství platných hlasĤ, které byly pro ni odevzdány,
beze zbytku obsaženo takto získané volební þíslo. Výhoda této metody je v tom,
že snižuje velké zbytky hlasĤ, které pĜi využití Hareovy metody zĤstávaly nevyužity. Ovšem i tak mohou zĤstat nepĜidČlené mandáty, které jsou pak rozdČlovány
buć v druhém skrutiniu, nebo pomocí doplĖujících pravidel. Protože Hagenbach-Bischoffova metoda pĤvodnČ stanovila pro druhé skrutinium jinou kvótu –
poþet všech hlasĤ stran se dČlí postupnČ poþtem již pĜikázaných mandátĤ zvČtšeným
o jeden – nČkteĜí teoretici, byĢ zcela výjimeþnČ, pokládají právČ tento kvocient pro
druhé skrutinium za podstatu Hagenbach-Bischoffovy metody. Hagenbach-Bischoffova metoda se používala v 1. republice v komunálních volbách a ve druhém
skrutiniu voleb do Národního shromáždČní. V období federace se užívala pro volby
do Federálního shromáždČní i národních rad.
x DROOPOVA METODA Je pojmenována podle londýnského advokáta Henryho
R. Droopa, který tuto metodu navrhl v roce 1868 þi 1869, také ve snaze omezit problémy se zbytky hlasĤ a mandátĤ pĜi využití Hareovy metody. Užívá stejné postupy
jako Hagenbach-Bischoffova metoda, což þasto zpĤsobuje zmatky pĜi jejich rozlišení – je-li Droopova kvóta použita ve zjednodušené podobČ, nelze tyto dvČ metody
odlišit. ýasto je možné setkat se s názorem, že Dropova metoda je britský název pro kontinentální Hagenbach-Bischoffovu metodu.
Vedle tČchto metod byly vytvoĜeny i postupy, které mají umožnit pĜidČlení všech
mandátĤ jednou matematickou operací. Tyto metody jsou založeny na obecném
principu, podle nČhož je poþet zbylých hlasĤ pro strany vydČlen postupnČ pĜedem definovanou Ĝadou po sobČ jdoucích þísel.
x D’HONDTOVA METODA V roce 1872 vyslovil belgický profesor obþanského
práva Victor d'Hondt zásadu, že žádná strana nemá nárok na mandát dĜíve, dokud mandát neobdržela strana s vČtším poþtem hlasĤ. Je dnes nejužívanČjším
zpĤsobem výpoþtu mandátĤ v systému pomČrného zastoupení. Hlasy stran jsou seĜazeny podle množství a první mandát získá ten, kdo má nejvíc hlasĤ. Dále
jsou hlasy stran dČleny dvČma, tĜemi atd., pĜiþemž další mandát opČt získá ten,
kdo má nejvíce hlasĤ. DČlení pokraþuje tak dlouho, dokud nejsou obsazeny
všechny mandáty. Tento postup také bývá nČkdy nazýván metoda nejvČtšího
prĤmČru. DČlí se tedy Ĝadou pĜirozených po sobČ jdoucích þísel, která zaþíná þíslem 1 (Ĝada 1, 2, 3, 4 atd.). Výhoda této metody je v tom, že rozdČlí všechny mandáty v jednom skrutiniu, tedy bez potĜeby pĜerozdČlování zbytkĤ v skrutiniích
dalších. V americké literatuĜe se nČkdy uvádí, že autorem této metody byl Thomas
Jefferson, který ji navrhl již v roce 1792. V ýesku se klasická d'Hondtova metoda používá od roku 2000 ve volbách do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR
a pro volby do Evropského parlamentu.
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D’Hondtova metoda bývá þasto používaná i v rĤzných modifikacích. NapĜíklad:

x METODA IMPERIALI vynechává dČlení þíslem 1. Tím se zmírĖuje výhoda

velkých stran, neboĢ rozdíl mezi dČlením þísly 1 a 2 se ve srovnání s rozdílem
dČlení mezi þísly 2 a 3 zmenšuje o polovinu.
x SAINT-LAGÜEOVA METODA, známá nČkdy jako zrcadlová formule, dČlí
Ĝadou pĜirozených lichých þísel 1, 3, 5 atd. PĜedností této metody je matematicky prĤkazná neutralita vĤþi velkým i malým stranám þi koalicím). V roce 1910 ji
navrhl francouzský matematik André Saint-Laguë. V ýesku se až do roku 2001
používala pro komunální volby.
x METODA VYROVNÁVACÍ se nČkdy nazývá upravenou Saint-Lagüeovou
metodou. Nezaþíná dČlit þíslem 1, ale þíslem 1,42 – Ĝada dČlitelĤ zaþíná druhou
odmocninou þísla 2 a pokraþuje Ĝadou pĜirozených celých þísel (Ĝada 1,42 a dále
2, 3, 4 atd.). Tím se zhoršuje pĜístup malých stran k prvnímu mandátu. Navíc tato metoda ohrožuje nezávislé kandidáty; V ýesku se do roku 2001 používá pro
komunální volby.
x DÁNSKÁ METODA dČlí þísly 1, 4, 7, 10 atd., což je postup, který výraznČ
zvýhodĖuje malé strany.
x HUNTINGTONOVA METODA dČlí Ĝadou þísel, získanou druhou odmocninou výpoþtu n(n – 1), kde n jsou þísla 1, 2, 3 atd. Matematicky jde o naprosto
pĜesný systém, nazývaný též metoda rovných pomČrĤ. PĜi použití n = 1 však
každá strana získává alespoĖ jeden mandát. Ve Spojených státech je používána
pĜi výpoþtu množství prezidentských elektorĤ za jednotlivé státy a poþtu poslancĤ státĤ (podle Ústavy USA každý stát musí mít ve SnČmovnČ reprezentantĤ alespoĖ jednoho zástupce bez ohledu na poþet obyvatel).
Každá z uvedených metod volební aritmetiky má své výhody a nevýhody. Ty jsou
do té míry relativní, že lze pokládat napĜíklad jednoduchost za výhodu kompenzující
nepĜesnost, þi urþitou konkrétní nepĜesnost považovat za výhodnou pro tu stranu, která
rozhoduje o volebních pravidlech. Tabulka þíslo 13 ukazuje rozdíly v rozdČlení mandátĤ, k nimž dospČli Rein Taagepera a Mathew Shugart1 pĜi pĜepoþítávání výsledkĤ
voleb v obvodu s pČti mandáty za použití rĤzných systémĤ metod.
V nČkterých pĜehledech volebních technik lze mezi metodami výpoþtu jako speciální typ nalézt i systém jednojmenného pĜenosného hlasování. Je tomu tak proto, že
tento systém je sice zpravidla poþítán mezi systémy pomČrného zastoupení, ale má
vnitĜnČ zabudovanou speciální metodu pĜevodu volebních hlasĤ na rozdČlení mandátĤ.
Za zvláštní metodu lze pokládat i alianþní systém, který je v souþasnosti znám
z Finska, Nizozemska a pĜedevším ze Švýcarska. Podle tohoto uspoĜádání nČkolik
stran mĤže uzavĜít dohodu, že hlasy získané ve volbách oddČlenČ mají být poþítány
spoleþnČ. ObdobnČ lze za zvláštní metodu podkládat již zmiĖovanou personalizovanou proporþní reprezentaci, užívanou pĜi volbách do Spolkového snČmu v NČmecku,
ale i v Estonsku od roku 1992 a na Novém Zélandu na základČ referenda v roce 1993.
1

TAAGEPERA, Rein, SHOUGHT, Matthew Soberg: Seats and Votes. The Effects and Determinants of
Electoral Systems. New Haven and London, Yale University Press 1989, s. 34.
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Tabulka þ. 13: ROZDċLENÍ MANDÁTģ
ZA POUŽITÍ RģZNÝCH SYSTÉMģ A METOD

DċLITEL
–
0,5
1
1,42
2
3

HLASY PRO STRANY V PROCENTECH
48,5
29,0
14,0
7,5
1,0
MANDÁTY PRO STRANY
5
0
0
0
0
4
1
0
0
0
3
2
0
0
0
3
1
1
0
0
3
1
1
0
0
2
1
1
1
0

SYSTÉM–METODA
vČtšinový relativní
Imperiali
d’Hondt
vyrovnávací
Sainte- Lagüe
dánská

3. 5. 1. Kvorum a bonusy
Tendenci systému pomČrného zastoupení k atomizaci parlamentu lze omezit celou
Ĝadou procedur. Ta nejznámČjší pochází ze Švýcarska a je známá jako technika stanovení kvora. Kvorum je zákonem (þi jinou právní normou) vymezený povinný minimální zisk množství hlasĤ, který je pĜedpokladem pro obdržení mandátu. Kvorum – nČkdy se též užívá název volební þi uzavírací klauzule nebo práh – mĤže být
fixní, propoþítávané z registrovaných voliþĤ þi promČnné podle konkrétní volební
úþasti. K hlasĤm, odevzdaným politickým stranám þi hnutím, které nedosáhly požadované klauzule, se nepĜihlíží pĜi rozdČlování mandátĤ. Za kvorum lze ovšem pokládat i
stanovení, zda je vČtšinový systém relativní þi absolutní. V systému pomČrného zastoupení je možné propoþítávat kvorum celostátnČ, v rámci jednoho volebního
obvodu (kraje, spolkové zemČ), ze skupiny obvodĤ – nebo i napĜíklad na zbytkové
hlasy pro druhé skrutinium. Tabulka þíslo 14 uvádí nČkteré pĜíklady kvora pro jednotlivé politické strany (nikoliv pro koalice).1
V systému pomČrného zastoupení plní kvorum funkci prahu, který omezuje malé
strany. Specifické kvorum je ale možné stanovit i pro koalice. NapĜíklad v ýesku podle
volebního zákona z roku 1992 pro postup do prvního skrutinia bylo nutné v pĜípadČ
jedné politické strany þi hnutí získat minimálnČ 5 % hlasĤ. Pro dvouþlenné koalice ale
tvoĜil tento práh 7 %, pro tĜíþlenné 9 % a pro þtyĜ a víceþlenné kolice 11 %
z celkového poþtu hlasĤ, odevzdaných v rámci celé republiky.2 ObdobnČ na Slovensku
v roce 1998 novelizovaný volební zákon stanovil, že se na strany, které jsou souþástí
koalice, pohlíží jako na ostatní politické strany – „jako kdyby podaly kandidátní listinu
samostatnČ“. To v praxi znamenalo, že by každá strana koalice musela zvlášĢ získat
požadované kvorum 5 % platných hlasĤ, odevzdaných na celém Slovensku, což byl
pĜedpoklad k získání prvního mandátu. Koalice dvou stran tedy musela získat 10 %, tĜí
stran 15 % atd. Problém kvora je stejný, jako nejzávažnČjší problém vČtšinového sys1

Podle BROQUET, Christophe, LANCELOT, Alain: Draft Report on Electoral Systems. Overview of
Available Solutions and Selection Criteria. Coucil of Europe, Strasburg, 27 November 2003, s. 23
(upraveno).
2
Viz KUKLÍK, Pavel, BAXA, Josef: Metody pro pĜepoþet hlasĤ na mandáty, používané v ýR ve volbách
od roku 1990. Citované vydání.
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tému: urþité množství voliþĤ nemá v zákonodárném sboru své zástupce. NapĜíklad užití
desetiprocentního kvora v Turecku vedlo v roce 2002 k tomu, že 46 % hlasĤ ve volbách propadlo.
Tabulka þ. 14: KVORA PRO VOLBY POSLANCģ (DOLNÍ KOMORY)
Nizozemsko
Izrael
Jihoafrická republika
Dánsko
NČmecko
ýesko
Slovensko
Rusko
Lichtenštejnsko
Turecko
Švédsko

zisk 0,67 % hlasĤ na celostátní úrovni
zisk 2 % hlasĤ
zisk 1,6 % hlasĤ na celostátní úrovni
zisk 2 % hlasĤ na celostátní úrovni nebo zisk urþitého poþtu
hlasĤ ve dvou ze tĜí geografických oblastí zemČ
zisk 5 % hlasĤ na celostátní úrovni nebo zisk tĜí mandátĤ
v rámci vČtšinového systému
zisk 5 % hlasĤ na celostátní úrovni
zisk 5 % hlasĤ na celostátní úrovni
zisk 7 % hlasĤ na celostátní úrovni
zisk 8 % hlasĤ na celostátní úrovni
zisk 10 % hlasĤ na celostátní úrovni
zisk 4 % hlasĤ na celostátní úrovni nebo 12 % hlasĤ v obvodu,
kde byl mandát získán

ZavádČní kvora bývá zdĤvodĖováno argumentací, že stranicky roztĜíštČný parlament je málo funkþní a vede k vytváĜení nestabilní vlády. ZároveĖ tak ale vzniká otázka, do jaké míry je pĜijatelné zkreslení oné zmenšené fotografie názorĤ veĜejnosti ve
skladbČ parlamentu – zda se nelikviduje pĤvodní smysl zavedení systému pomČrného
zastoupení. Vedle kvora existují ovšem i další metody, které mohou ztížit malým stranám, hnutím þi koalicím úþast ve volbách þi zisk mandátu a tím i jejich vznik nebo
existenci. Jako pĜíklad lze uvést:
x pĜedepsání vČtšího množství ovČĜených podpisĤ, nutných k volební registraci strany, koalice þi hnutí;
x povinnost zajistit výlohy, spojené s rozmnožením kandidátních listin;
x vysoká volební kauce.
Na druhé stranČ existují i bonusy v podobČ mandátĤ, které mĤže strana získat
navíc, když dosáhne urþitého množství hlasĤ þi mandátĤ. Tento prémiový systém
umožĖuje, aby strana, která dostala nejvíce hlasĤ, podle zákona obdržela odmČnu
v podobČ nepomČrnČ vČtšího poþtu mandátĤ. Vzhledem k tomu, že získat mandát
navíc znamená tento mandát nČkomu vzít, plní tato technika stejnou funkci jako kvorum – blokuje vstup malých stran do zastupitelských sborĤ. O této možné úpravČ volebních pravidel se zmiĖuje následující podkapitola pojednávající o výhodách a nevýhodách pomČrného a vČtšinového systému.

3. 5. 2. PĜerozdČlování poĜadí uvnitĜ kandidátní listiny
Použití systému pomČrného zastoupení je zpravidla spojeno s tzv. votem listinným,
hlasováním ne o individuálních kandidátech, ale o skupinách kandidátĤ; výjimku tvoĜí,
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jak již bylo Ĝeþeno, systém jednojmenného pĜenosného hlasování. Hlasování pomocí
stranických kandidátních listin jako první navrhoval francouzský socialista VictorProsper Considerant. Poprvé byly použity v nČkterých švýcarských kantonech ve volbách od roku 1861. V celonárodních parlamentních volbách s proporþním systémem
byly poprvé využity v roce 1899 v Belgii a v Srbsku.
Volební listiny jsou hromadné kandidátky, které obsahují více kandidátĤ jedné strany, hnutí þi koalice pro vícemandátový okruh. V zásadČ lze vymezit trojí
hlavní pojetí kandidátní listiny v systému pomČrného zastoupení, a to podle kritéria
jaké má právo voliþ zasahovat do struktury této listiny:
y PěÍSNċ VÁZANÁ KANDIDÁTNÍ LISTINA PĜi použití tohoto pojetí kandidátní listiny voliþ nesmí nikterak s listinou manipulovat – nesmí škrtat kandidáty,
nesmí pĜipisovat kandidáty, nesmí mČnit poĜadí kandidátĤ. Tento typ kandidátní listiny byl užíván v ýeskoslovensku v 1. a 3. republice. Snad nejvyostĜenČjší
pojetí této kandidátní listiny pĜedstavují volby, v nichž se hlasuje jen o stranických
listinách bez jmen kandidátĤ.
y VÁZANÁ KANDIDÁTNÍ LISTINA PĜi použití tohoto pojetí kandidátní listiny
smí voliþ na jedné kandidátní listinČ strany, hnutí þi koalice, jíž odevzdává svĤj
hlas, dČlat dílþí úpravy, a to zpravidla využitím zásady preferenþního hlasování:
voliþi získávají možnost mČnit poĜadí kandidátĤ na kandidátských listinách
jednotlivých stran, hnutí þi koalic. Tento typ kandidátní listiny je od roku 1989
používán i v ýesku a na Slovensku.
y VOLNÁ KANDIDÁTNÍ LISTINA V nČkterých publikacích je systém jednojmenného pĜenosného hlasování veden jako specifický typ volné kandidátní listiny,
neboĢ umožĖuje velkou vnitrostranickou konkurenci. PĜi použití tohoto pojetí kandidátní listiny smí voliþ buć:
 provádČt zásadnČjší úpravy na jedné kandidátní listinČ strany, hnutí þi koalice,
které odevzdává svĤj hlas – napĜíklad formou škrtání þi pĜipisování kandidátĤ, nebo
 panašováním, tedy provádČt volbu pĜímo výbČrem kandidátĤ z kandidátních listin rĤzných stran, hnutí þi koalic. NČkdy se o tomto zpĤsobu hlasování hovoĜí jako o kvazi-listinném. Všechny hlasy pro kandidáty urþité strany
jsou pak seþteny a tak se urþí, kolik která strana získává mandátĤ a jaké je poĜadí kandidátĤ v rámci jednotlivých politických stran. Tento zpĤsob hlasování
je znám z Finska a z Chile pĜed rokem 1973. V ýesku je dnes panašování
umožnČno pĜi komunálních volbách.
Systém jednojmenného pĜenosného hlasování je sám o sobČ technikou, která ignoruje stranami navržené poĜadí kandidátĤ. Ovšem také alternativní hlasování
v rámci vČtšinového systému umožĖuje míchat poĜadí kandidátĤ. NČkdy se jako specifický typ otevĜenosti kandidátní listiny uvádČjí i primární volby. Ty byly poprvé užity
pĜi nominaci prezidentského kandidáta ve Spojených státech v roce 1912. Tam jsou pĜi
výbČru prezidentského kandidáta od roku 1972 užívány univerzálnČ obČma hlavními
politickými stranami. Propoþty však ukazují, že úþast v primárních volbách v USA pĜi
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nominaci kandidáta je ve srovnání se skuteþnými prezidentskými volbami pĜibližnČ tĜetinová – což snižuje jejich vypovídací hodnotu.

3.6.

Užiteþnost versus pĜesnost

Nejen politici, ale ani teoretici se neshodují v názoru, zda je lepší systém pomČrného zastoupení þi systém vČtšinový. Panuje ale v zásadČ shoda v popisu hlavních rozdílĤ tČchto dvou hlavních volebních principĤ. UpĜednostĖování mezi nimi pak
není – alespoĖ v první ĜadČ – záležitostí svČtového názoru toho, kdo výbČr provádí. Je
pĜedevším dáno jeho postavením v mocenské struktuĜe a politickými cíli, jichž chce
volbami dosáhnout. PrávČ takto je vybírán ten þi onen rys volebního systému za nejdĤležitČjší a zdĤvodĖován jako nejsprávnČjší þi dokonce nejspravedlivČjší.

3. 6. 1. Férovost volby
Nejjednodušší pĜedstava volební férovosti je zpravidla spojena s vizí, že za
10 % hlasĤ by mČla strana získat 10 % mandátĤ. Tak tomu ale bývá zĜídka. Vznikl
dokonce index deformace, kterým se mČĜí disproporcionalita výsledku ve vztahu ke
konkrétní stranČ – vypoþítává se tak, že se procento získaných mandátĤ dČlí procentem
získaných hlasĤ.
S ohledem na rozdíly volebních systémĤ lze zpochybnit i pĜedstavu o tom, že hlas
voliþĤ má stejnou hodnotu. To platí pĜedevším pĜi porovnání rozdílu mezi vČtšinovým
a pomČrných systémem, ale i pĜi mČĜení dĤsledkĤ odlišných velikostí obvodĤ þi zavedení kvora. ZároveĖ se ukazuje, že se mČní i obsah rovného hlasu voliþe v odlišných
systémech. V této souvislosti se nČkdy hovoĜí o rozdílné struktuĜe hlasu, odlišné podobČ voliþských rozhodnutí:
x Jediný hlas odevzdává voliþ buć jednomu kandidátovi v jednomandátovém, nebo
jedné pĜísnČ vázané kandidátní listinČ ve vícemandátovém obvodČ.
x Vícenásobný hlas – voliþ má tolik hlasĤ, kolik se v obvodČ rozdČluje mandátĤ, ale
každému kandidátovi mĤže dát jen jeden hlas. Takto se hlasuje pomocí vázané nebo
otevĜené kandidátní listiny ve vícemandátovém obvodČ.
x Alternativní hlas je užíván tak, že voliþ mĤže druhý hlas odevzdat náhradníkovi
pro pĜípad, když jím preferovaný kandidát neuspČl.
x Kumulativní hlas umožĖuje dát preferovanému kandidátovi více hlasĤ než jeden.
x Limitovaný hlas znamená, že voliþ má více hlasĤ, jejich poþet je však menší než
poþet rozdČlovaných mandátĤ. NejþastČji je užíván ve vícemandátových obvodech
s otevĜenými kandidátními listinami.
x Preferenþní hlas pĜidČluje voliþ svému favoritovi þi favoritĤm, þímž upravuje poĜadí na kandidátní listinČ. Zpravidla se užívá pro vázané kandidátní listiny.
x Kombinovaný hlas þi panašování umožĖuje voliþi, aby hlasoval pro kandidáty
rĤzných stranických listin bez ohledu na jejich poĜadí na soupiskách. Vyžaduje otevĜené kandidátní listiny.
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x Dvojí hlas má voliþ ve smíšených systémech, pĜiþemž jeden odevzdává v obvodČ
s vČtšinovým a druhý v obvodČ s pomČrným systémem.1
NejþastČjší diskuse kolem férovosti volebních principĤ se ale toþí kolem otázky,
který systém vytváĜí lepší podmínky pro fungování exekutivy. Existuje zásadní shoda
ve dvou prostých hodnoceních: vČtšinový systém je jednodušší než systém pomČrného zastoupení a obvykle pĜispívá ke stabilitČ vlády.
x PĜedstava o tom, že vČtšinový systém pĜispívá ke stabilitČ vlády, je spojována s tím,
že tento systém vytváĜí parlament s absolutní vČtšinou poslancĤ jedné strany. Je zde
ale otázka, za jakou cenu je ona stabilita vykoupena. Je smyslem demokratických
voleb stabilní vláda, nebo vliv lidu þi vČtšiny veĜejnosti na Ĝízení státu? A navíc: je nestabilita vlády totožná s nestabilitou režimu a spoleþnosti?
K nedostatkĤm vČtšinového systému lze pĜiþíst možnost zneužívání tzv. volební
geometrie. Je ovšem pravda, že témČĜ každý volební systém je spojen s tímto problémem, konkrétnČ s hledáním cest k vytváĜení pokud možno shodných volebních obvodĤ: jak férovČ a pĜesnČ geograficky vymezit volební okruhy, aby mČly „pĜirozený“
charakter a zahrnovaly pĜibližnČ stejnČ velké množství voliþĤ na každý mandát.
Volební geometrie svádí vládnoucí skupiny k politické manipulaci pĜi stanovování
velikosti a tvaru volebních obvodĤ tak, aby si zajistila co nejvČtší poþet zástupcĤ
v parlamentu. Tento jev není výsadním nedostatkem vČtšinového systému a objevuje se
i v systému pomČrném, ovšem nejznámČjší pĜípady jsou z vČtšinového systému. PomČrnČ jednoduchá technika volební geometrie umožĖuje ve vČtšinovém systému stanovit obvody s vČtším þi menším poþtem voliþĤ – tedy rozdílným poþtem hlasĤ, nutných k získání mandátu. Toto byl známý problém voleb na území dnešního ýeska
v dobČ habsburské monarchie. A nejen tam – napĜíklad v roce 1832 byl nejvČtší volební okruh ve Velké Británii šestkrát vČtší než okruh nejmenší.
SložitČjší technika hledá cestu jak shrnout vČtšinu voliþĤ konkurenþní strany do co
nejmenšího poþtu obvodĤ – a získat tak vČtšinu v co nejvČtším poþtu možných obvodĤ.
Pro oznaþení volebních podvodĤ, souvisejících s tvarem volebních obvodĤ, se užívá
nČkdy i výraz gerrymandering. Toto slovo vzniklo spojením jména Elbridge Gerryho a
salamandra. DĤvodem byla skuteþnost, že Garry jako guvernér státu Massachusetts
proslul podvody, které organizoval v roce 1812: pomocí vytváĜení obvodĤ prapodivných tvarĤ zajišĢoval co nejvýhodnČjší výchozí volební postavení pro svoji stranu.
Gerry sestavil volební obvody tak, že jeho strana získala senátní kĜesla v pomČru
29 : 11, aþkoliv získala o 1500 hlasĤ ménČ než strana opoziþní.
Nebezpeþí zneužívání volební geometrie není jediným pĜíkladem slabin vČtšinového volebního systému. NejznámČjším problémem vČtšinového systému je malá reprezentativnost zvoleného parlamentu. VČtšinový volební systém sice formuluje
pĜesná pravidla vzniku pevné parlamentní vČtšiny, ale tato vČtšina nemusí být
nikterak totožná s pĜáním vČtšiny voliþĤ. PĜi použití zásady relativní vČtšiny je teoreticky zĜejmá a z praxe dobĜe známá možnost, že absolutní vČtšinu v zastupitelském
1

Podle ýMEJREK, Jaroslav, BUBENÍýEK, Václav, LUHANOVÁ, Markéta: Politika v regionálním
rozvoji. Úvod do studia. Praha: ýeská zemČdČlská univerzita, CREDIT, 2004, s. 97 - 98.
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sboru získá strana, která nejen nezískala absolutní vČtšinu hlasu voliþĤ, ale ani vČtšinu
relativní. Získat napĜíklad v jednokolovém systému relativní vČtšiny 100 % voliþĤ ve
þtyĜech obvodech z deseti mĤže znamenat prohru, i když protivník získal ve zbývajících šesti obvodech jen o jeden hlas více.
To není jen problém teoretické matematiky: historie voleb do britského parlamentu
þi voleb amerického prezidenta ukazuje, že získat vČtšinu obvodĤ þi elektorĤ ještČ neznamená, že byla získána pĜízeĖ vČtšiny obþanĤ. V pováleþných volbách ve Velké
Británii se ani konzervativcĤm ani labouristĤm nikdy nepodaĜilo získat absolutní vČtšinu hlasĤ, ovšem vlády byly vždy „jednobarevné“. Naopak v britských volbách získala
aliance liberálĤ a sociálních demokratĤ v roce 1983 þtvrtinu hlasĤ, ale pouhá tĜi procenta kĜesel v parlamentu – což pĜirozenČ vyvolává otázku, kde je hranice neférovosti?
NČkteré problémy relativního vČtšinového systému Ĝeší zavedení hlasování s použitím
zásady absolutní vČtšiny. Na druhé stranČ existují situace, které pĜinášejí obdobný efekt
propadu hlasĤ i pĜi volbách s využitím systému pomČrného zastoupení: napĜíklad
v Polsku roku 1993, kde bylo použito kvorum 5 % pro strany a 8 % pro koalice, voliþi
odevzdali více než 34 % hlasĤ pro strany a kolice, které nedosáhly tČchto kvor a nedostaly se proto do parlamentu.
DĤležitým rysem (a podle nČkterých filozofických koncepcí i velkou pĜedností) volebního systému vČtšinového typu je jeho orientace na osobnosti. V jednomandátových
obvodech je personifikace programĤ a stran vČtší, snadnČjší, pĜehlednČjší. Jako ideální
vzor je zpravidla uvádČna Velká Británie. Tam se dokonce pĜi volbách do Dolní snČmovny voliþ nerozhoduje pouze o poslanci, ale navíc pĜedem zná jméno pĜípadného
premiéra a složení budoucího vládního kabinetu – a pĜi svém rozhodování bere v úvahu i toto. Výzkumy psychiky voliþe ze Spojených státĤ ovšem ukazují, že americký
voliþ sice rozhoduje v rámci vČtšinového systému podle osobností, ale pĜedem je
pĜesvČdþen, že nejlepší osobnosti stejnČ navrhuje politická strana, jíž je naklonČn.
Také z Velké Británie je známá výrazná závislost kandidátĤ na „vlastní“ politické stranČ, která je kandiduje. K tomu je možné dodat, že rozhodovat lze podle „osobností“,
ale kdo z mnohasettisícových volebních obvodĤ skuteþnČ zná politické, mravní a odborné dispozice navrhovaného kandidáta - „osobnosti“? Ve Velké Británii, která bývá
zpravidla uvádČna jako vzor zemČ s vČtšinovým systémem umožĖujícím i kandidaturu
nezávislých osobností, v období po druhé svČtové válce nekandidoval do parlamentu
žádný nezávislý kandidát. V masové spoleþnosti s postmoderní kulturou jsou politické „osobnosti“ velice þasto jen mediálními agenturami a sdČlovacími prostĜedky umČle vytvoĜenou fikcí.
Je taktéž známé, že vČtšinový systém nahrává klanĤm a stranám, založeným etnicky þi regionálnČ. PotĜeba odstranit tento problém bývá uvádČna jako jeden z podpĤrných argumentĤ na zavedení systému pomČrného zastoupení.
x Systému pomČrného zastoupení se naopak vyþítá, že pĜispívá k politické atomizaci parlamentu a tím i k nestabilitČ vlády. Už v roce 1941 nČmecký teoretik
Ferdinand Aloys Hermens ve své knize Demokracie, nebo anarchie: studie o systému pomČrného zastoupení formuloval tezi, že použití systému pomČrného zastoupení ve Výmarské republice pĜivedlo k moci Adolfa Hitlera. Tato idea je sporná,
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neboĢ pomČr sil v tehdejším NČmecku byl takový, že by se Hitler dostal k moci i
mimoústavními prostĜedky, vlastní variantou Mussoliniho pochodu na ěím. Za urþitých podmínek ovšem systém pomČrného zastoupení skuteþnČ mĤže podnČcovat
nestabilitu vlády. Otázkou je, zda smyslem voleb je pĜesný odraz nálad veĜejnosti v parlamentu, nebo sestavení funkþní vlády. VždyĢ až vytvoĜení exekutivních orgánĤ znamená prosazení vlivu lidu þi veĜejnosti na Ĝízení státu.
Jednou z pĜíþin, proþ je systém pomČrného zastoupení vnímán jako zdroj nestability
vlády, je fakt, že si þasto vynucuje vytváĜení vládních koalic, neboĢ jedna strana
získává jen zĜídka absolutní vČtšinu kĜesel v parlamentu. A koalice jsou ménČ
pevné než strany samotné. PravdČpodobnČ jako první, a to již v roce 1896, spojil
multiparismus a koaliþní vládu s politickou nestabilitou Abbott Lawrence Lowell, politolog z Harvard University. Domníval se totiž, že pouze tehdy, když má jedna strana
v parlamentu vČtšinu, mĤže být vláda silná a úþinná.1 Americký politolog Arend Lijphart uvádí v jedné ze svých studií dnes již klasický pĜíklad možné vČtšinové vládní
koalice na základČ voleb, konaných v Belgii v roce 1954.2 Jak je patrné ze schématu
þíslo 2, koalice byly možné vskutku nejroztodivnČjší.
Schéma þ. 2: MODELY POTENCIÁLNÍCH VLÁDNÍCH KOALIC
V BELGII, 1954 – 1958
(poþet poslancĤ byl 212, minimální vČtšinová koalice
potĜebná pro podporu vlády byla 107 poslancĤ)

1

Viz LOWELL, Abbott Lawrence: Governments and Parties in Continental Europe. Boston: Houghton,
Mifflin, 1896.
2
Democracy at the Polls. A Comparative Study of Competitive National Elections. Ed. by D. Butler,
H. R. Penniman and A. Renney. Washington and London: AEI, 1981, s. 43.
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Podle þeského právníka a teoretika voleb Vladimíra Klokoþky není ale systém pomČrného zastoupení nutnČ zdrojem nestability. Ve svých výzkumech dospČl k názoru,
že právČ systém pomČrného zastoupení ve Francii, Itálii i NČmecku „sehrál vesmČs
pozitivní úlohu pĜi formaci nového, demokratického života po éĜe totalitního systému.
PomČrné zastoupení usnadnilo rychlejší integraci rozmanitých vznikajících zájmĤ a
skupin do politických stran.“1 ObdobnČ pĜijetí systému pomČrného zastoupení v první
ýeskoslovenské republice bylo spojeno s hledáním stability cestou zajištČní vlivu národnostních menšin. Také v postsocialistických zemích byl koncem 80. let minulého
století pĜechod od vČtšinového systému k pomČrnému pokládán za cestu ke stabilizaci
v situaci nevyzrálých stranických reprezentací a potĜeby parlamentního zastoupení
názorových menšin – byĢ tehdy dĤležitou roli hrála i snaha o co nejvČtší odlišnost od
bývalého režimu. ZároveĖ klasická výhrada k nestabilitČ vlády v dĤsledku existence
systému pomČrného zastoupení neodpovídá pojetí demokracie švýcarského typu: vláda
je zde složena proporcionálnČ podle stranického zastoupení v parlamentu a ve výkonu
funkce prezidenta se stĜídají po roce ministĜi. Parlament nemá právo tuto vládu odvolat. Stabilita režimu závisí na politické kultuĜe, legitimitČ mocenské elity a na stavu ekonomiky – a jen zĜídka i na volebním systému.
ObdobnČ jako vČtšinový systém také systém pomČrného zastoupení skrývá v sobČ
problém volební geometrie. Jestliže je totiž území státu rozdČleno nestejnomČrnČ na
volební okruhy, pĜi výpoþtu množství mandátĤ pro jednotlivé okruhy a zachování práva všech na stejné zastoupení je výsledkem skuteþnost, že v okruzích se volí rĤzné
množství poslancĤ. Jestliže jednotliví voliþi hlasují pro rĤzný poþet poslancĤ, jsou
si jejich hlasy skuteþnČ rovny? O tomto problému ještČ bude Ĝeþ v souvislosti
s odlišnými volebními kraji v ýesku; naopak Slovensko pĜestavuje snadné Ĝešení tohoto problému – celý stát je jedním volebním obvodem, což se zatím v ýesku praktikuje
pouze v pĜípadČ voleb do Evropského parlamentu.
Proslulou deformaci základní ideje systému pomČrného zastoupení pĜedstavuje již
zmínČný prémiový systém, jenž umožĖuje, aby strana, která dostala nejvíce hlasĤ,
podle zákona obdržela prémii v podobČ nepomČrnČ vČtšího poþtu mandátĤ. I ten byl
poprvé použit ve Francii, a to roku 1919, kdy strana, jež získala ve volebním okrese
nadpoloviþní vČtšinu hlasĤ, získala zde i všechny poslanecké mandáty. Když zde nebyla žádná strana, která by dosáhla absolutní vČtšinu, pĜidČlovaly se mandáty pomocí
volebního þísla – zbytky pak pĜipadly stranČ, která získala nejvíce mandátĤ.
Z meziváleþného Bulharska je zase známa technika, podle které v pĜípadČ, že žádná
strana nedosáhla volební þíslo, získala všechny mandáty strana, která mČla relativnČ
nejvíce hlasĤ. Podobné zásahy do volebního práva poznaly Jugoslávie, Rumunsko atd.
Podle tzv. Acerbachova zákona z roku 1923 ve fašistické Itálii mČla strana, která získala 25 % všech hlasĤ, právo na dvČ tĜetiny všech kĜesel v poslanecké snČmovnČ. ObdobnČ italský volební zákon z roku 1953 umožĖoval bloku, který by získal nadpoloviþní vČtšinu hlasĤ ve státČ, obsadit v poslanecké snČmovnČ 385 kĜesel z 590. Když
však vládní blok obdržel 49,78 % hlasĤ, byla v roce 1958 zákonná opatĜení o prémio1

KLOKOýKA, Vladimír: Politická reprezentace a volby v demokratických systémech. Praha: Aleko,
1991, s. 85.
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vém systému zrušena. Volební zákon, který byl v Itálii pĜijat roku 2005, ovšem opČt
stanovil, že koalice, která pĜi hlasování ve volbách získá jakkoli tČsnou vČtšinu, obdrží
340 mandátĤ v dolní komoĜe, která má 630 kĜesel.
Za velký problém systému pomČrného zastoupení je pokládáno odosobnČní volby
pĜi výbČru celých stranických kandidátek a ne jednotlivcĤ. Této tendenci mĤže pomČrný systém bránit zvýšením svobody voliþe pĜi zacházení s kandidátní listinou strany –
a principiálnČ pak zavedením systému jednojmenného pĜenosného hlasování. Ovšem i
v systému jednojmenného hlasování je v postmoderní dobČ nutné, aby „osobnost“
podpoĜila organizovaná skupina, tedy politická strana.

3. 6. 2. DuvergerĤv zákon
S myšlenkou stability vlády je spojena též pĜedstava tendence vČtšinového systému
snížit poþet hlavních politických stran. Mezi publicisty i politiky jsou þasto pĜipomínány závČry z výzkumĤ francouzského sociologa politiky Maurice Duvergera, publikované roku 1951 v dnes již klasické knize Politické strany, v nichž charakterizoval vliv
volebního systému na poþet stran:
1. Systém pomČrného zastoupení podnČcuje vznik systému mnoha strnulých,
nezávislých a stabilních stran (s výjimkou emotivních vln).
2. Dvoukolový vČtšinový systém podnČcuje vznik systému pružných, závislých a
pomČrnČ stabilních stran.
3. Jednokolový vČtšinový systém podnČcuje vznik systému dvou hlavních nezávislých stran, mezi nimiž dochází k výmČnČ moci.1
ýasté zjednodušování tČchto principĤ ústí v tvrzení, že vČtšinový systém vede ke
vzniku systému dvou stran – tato teze bývá nČkdy dokonce nazývána „DuvergerĤv
zákon“, v mČkþím provedení pak „Duvergerova hypotéza“. Podle velkého oponenta
Duvergerovy hypotézy, profesora Kolumbijské univerzity Giovanni Sartoriho, je však
vztah mezi stranickým a volebním systémem právČ opaþný: ve srovnání s jinými komponenty politického systému je volební systém nejsnáze manipulovatelný a umožĖuje
nejlépe „politické inženýrství“.
V uplynulých dvou desetiletích byla provedeno mnoho empirických výzkumĤ vztahu volebního systému a poþtu parlamentních stran. Nejvíce pozornosti pĜitáhly analýzy
Arenda Lijpharta. Ten mimo jiné zavedl pojem práh efektivnosti, nazývaný nČkdy též
jako skrytý nebo pĜirozený práh.Ten je þasto používán k analýze volebních systémĤ, a
to zvláštČ pravdivosti Duveregerova zákona. Práh efektivnosti totiž ukazuje procento
hlasĤ, které strana musí získat, aby si zajistila mandát. Tento práh není totožný
s kvorem, které je stanoveno zákonem. Pouze ukazuje tzv. horní práh, tedy pĜibližnou
hodnotu maximálního podílu hlasĤ, které strana þi kandidát mohou v nejménČ pĜíznivých podmínkách obdržet, aniž by to znamenalo získání mandátu; zároveĖ ukazuje tzv.
spodní práh, tedy pĜibližnou hodnotu minimálního podílu hlasĤ, které strana þi kandidát mohou v nejpĜíznivČjším podmínkách obdržet, aby to znamenalo získání mandátu.
NapĜíklad v obvodČ, kde se pĜidČlují þtyĜi mandáty, každý kandidát se ziskem více než
1

DUVERGER, Maurice: Political Parties. London: Mehthuen, 1965, s. 205.
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20 % hlasĤ bude zvolen, zatímco žádný z tČch, kteĜí získali kolem 10 % hlasĤ mandát
neobdrží. PrávČ prĤmČr spodního a horního prahu vytváĜí práh efektivnosti.1
Tabulka þ. 15: VOLEBNÍ SYSTÉM, MNOŽSTVÍ STRAN
A VYUŽITÍ VOLEBNÍCH HLASģ
efektivní množství
stran
volební pravidla
disproporce
hlasy
mandáty
a práh efektivnosti
hlasĤ a mandátĤ
mnohomandátové obvody – þistý sytém pomČrného zastoupení
Rakousko
(2,6)
2,7
2,6
1,5
Belgie
(4,8)
7,6
6,5
3,0
Dánsko
(1,6)
5,6
5,2
1,7
Finsko
(5,4)
6,2
3,3
3,2
NČmecko
(5,0)
2,7
2,6
1,6
ěecko*
(3,3)
2,6
2,4
4,1
Itálie
(2,0)
4,8
4,0
2,6
Nizozemí
(0,7)
5,3
4,9
1,4
Norsko*
(4,0)
4,9
4,3
3,7
Švédsko
(4,0)
3,7
3,5
1,9
Švýcarsko
(8,5)
6,5
5,7
3,1
mnohomandátové obvody – rostoucí úpravy
Francie*
(12,0)
5,0
3,8
7,2
ěecko*
(16,1)
3,0
2,2
8,7
Irsko
(17,2)
3,1
2,8
3,3
Japonsko
(16,4)
3,8
3,1
6,4
Norsko*
(8,9)
4,0
3,3
5,0
ŠpanČlsko
(10,2)
3,8
2,7
8,3
jednomandátové obvody
Austrálie
(35,0)
2,6
2,4
9,6
Kanada
(35,0)
3,2
2,3
12,1
Francie*
(35,0)
5,2
3,3
14,0
Nový Zéland
(35,0)
2,8
2,0
14,6
Velká Briánie
(35,0)
3,0
2,2
14,4
USA
(35,0)
2,0
1,9
5,9

poþet
voleb
(8)
(9)
(11)
(7)
(7)
(3)
(7)
(8)
(2)
(10)
(6)
(1)
(4)
(8)
(8)
(5)
(5)
(11)
(7)
(7)
(8)
(7)
(6)

Poznámka: NejdĤležitČjší zmČny: ěecko v letech 1989 - 1990; Norsko 1989; Francie 1986.
Rakousko a Švédsko používaly v systému pomČrného zastoupení velké kvorum pouze
v prvních zkoumaných volbách. Itálie 1994 byla vyĖata. N = 155.

Jedním z autorĤ, který takto postupuje, je Bingham Powell. Jeho analýzu volebních
výsledkĤ zahrnuje rozbor voleb v tzv. západních demokraciích, a to vþetnČ Austrálie,
Nového Zélandu a Japonska za posledních 25 let 20. století. Tabulka þíslo 15 ukazuje,
jaký mČl volební systém vliv na výsledky voleb v daných zemích. V této tabulce sloupec efektivních stran ukazuje, kolik stran v poþtu hlasĤ pĜekroþilo práh efektivnosti a
1

Viz LIJPHART, Arend: Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies,
1945 - 1990. New York: Oxford University Press, 1994, s. 25 - 30.
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kolik jich získalo mandáty. Sloupec, informující o disproporci hlasĤ a mandátĤ, ukazuje stupeĖ, v jakém rozdČlení mandátĤ mezi strany neodpovídá rozdČlení poþtu hlasĤ
mezi strany – jedná se o zpĤsob výpoþtu disproporce, který zavedl Michael Gallagher
(GallagherĤv index). Celá Ĝada analýz upozorĖuje na pevný vztah mezi prahem efektivnosti a takto mČĜenou disproporcí.
Z této tabulky je zĜejmé, že v systému pomČrného zastoupení je mnohem nižší
práh efektivnosti než v systému vČtšinovém: prĤmČrný práh efektivnosti u Powelových tĜí skupin je u þistého systému pomČrného zastoupení 3,8, u upravovaného pomČrného systému 13,5 a u systému s jednomandátovými obvody 35. V první skupinČ je
v prĤmČru 4,5 efektivních stran, v druhé skupinČ 3 až 4 a ve skupinČ tĜetí je pouze 2,5
efektivních stran. PĜi smČĜování od systému pomČrného zastoupení klesá poþet
vzájemnČ si konkurujících stran. PrĤmČr disproporce mezi hlasy a mandáty je podle
Powellových výzkumĤ u þistého systému pomČrného zastoupení 2,3, u upravovaného
pomČrného systému 6,0 a ve vČtšinovém jednomandátovém systému 11,8. Korelace
mezi efektivním prahem a disproporcionalitou je v této tabulce 0,80.1
Americký politolog Seymour Lipset tvrdí, že pro demokracii je vČtšinový systém
výhodnČjší než systém pomČrného zastoupení – právČ tak, jako je prý lepší systém
dvou politických stran než více stran a federalismus než unitarismus. Jako dĤvod uvádí, že pĜi užití vČtšinového systému musí dvČ hlavní politické strany brát ohled i na
zájmy tČch spoleþenských skupin, které nereprezentují. Naopak v proporcionálním
systému je prý patrná snaha politických stran získat maximální podporu v uzavĜené
skupinČ, což vede ke zdĤrazĖování rozdílĤ mezi sociálními skupinami a vytváĜení bariér mezi nimi. Proporcionální systém tedy podle Lipseta omezuje možnosti kompromisu
a konsensu.2
Jako klasický pĜíklad spojení vČtšinového systému a systému dvou hlavních stran
bývají uvádČny Spojené státy a Velká Británie. ýasto se pĜi tomto konstatování zapomíná, že tato tvrzení vlastnČ nic neĜíkají o povaze tČchto stran: ve Velké Británii panuje v hlavních politických stranách disciplína, tyto strany jsou ideologicky orientované,
neznají primární volby pĜi výbČru stranických kandidátĤ do voleb, vládu urþí parlamentní vČtšina – zatímco ve Spojených státech je situace jiná þi pĜímo opaþná. Proto je
také nutné k LipsetovČ chvále spojení vČtšinového systému s dvoustranictvím dodat, že
ve Spojených státech tato kombinace posiluje frakþní boje uvnitĜ stran.
V souvislosti s vČtšinovým systémem je vhodnČjší mluvit o systému dvou hlavních
politických stran než o systému dvou stran. NapĜíklad výsledky hlasování ve Velké
Británii osmdesátých a devadesátých let napovídají, že vČtšinový relativní systém nemusí vždy bránit existenci tĜí silných stran. VlastnČ celá historie labouristické strany je
dĤkazem faktu, že Velká Británie není ideálním pĜíkladem spojení vČtšinového systému s dvoustranictvím: tato strana vznikla z podnČtu odborĤ a do voleb se zapojila na
poþátku dvacátého století. Do tehdejšího systému dvou hlavních politických stran –
1

POWELL, G. Bingham, Jr.: Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional
Visions. New Haven: Yale University Press, 2000, s. 26 - 30.
2
LIPSET, Seymour Martin: Political Man. The Social Bases of Politics. Garden City, New York:
Doubleday and Co., 1960, s. 90 - 91.
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konzervativcĤ a liberálĤ – se výraznČ vklínila teprve v roce 1922, kdy labouristé poprvé pĜedstihli liberály, aby je postupnČ jako hlavní protivník konzervativcĤ vytlaþili.
Opaþný problém se projevoval ve druhé polovinČ 20. století: napĜíklad ve volbách roku
1987 získali konzervativci 42,3 % hlasĤ a 375 mandátĤ, labouristé 30,8 % hlasĤ a 229
mandátĤ a aliance sociálních demokratĤ s liberální stranou 22,6 % hlasĤ a 22 mandátĤ.
PĜi použití systému pomČrného zastoupení by pomČr mandátĤ tČchto tĜí stran v Dolní
snČmovnČ byl 275 : 200 : 147. Proto také labouristé, vedeni pĜedstavou koalice s liberály proti konzervativcĤm, volali po nutnosti zavést i ve Velké Británii systém pomČrného zastoupení.
Tendence k redukci poþtu stran pĜi vČtšinovém systému ovšem existuje a vyplývá z toho, že obþané mají snahu volit pravdČpodobného vítČze sporu „buć, a nebo“.
Vyhledávají mocenské gravitaþní póly politického spektra, tedy hlavní politické strany,
neboĢ vČdí, že platí jen ty hlasy, které jsou odevzdány vítČzné stranČ. Voliþ, veden
touhou neodevzdávat svĤj hlas zbyteþnČ a pĜáním podílet se efektivnČ na výbČru reprezentantĤ þi sestavování vlády, hledá politickou sílu. NapĜíklad v roce 1929 britská
Liberální strana získala 23,4 % všech hlasĤ, ovšem vzhledem k vČtšinovému systému
s principem absolutní vČtšiny obdržela ménČ než deset procent mandátĤ – v pĜíštích
volbách liberály volilo jen sedm procent voliþĤ.
Takovýto výbČr nemusí být pak dán souhlasem s programem vybrané strany, ale
mĤže vést k tzv. strategickému hlasování, kdy voliþ odevzdává svĤj hlas nikoliv té
stranČ, která skuteþnČ odpovídá jeho preferencím, ale vybírá menší zlo mezi dvČma pro nČho málo pĜijatelnými hlavními stranami. Proto také ve vČtšinovém systému mají politické strany a hnutí tendenci vytváĜet pevnČjší pĜedvolební koalice, aby
se staly jedním z pólĤ onoho ponČkud plebiscitního „buć, a nebo“ a získaly tak nadČji
být souþástí politické reprezentace.
Paralelní využití vČtšinového a pomČrného systému v NČmecku umožnilo porovnat
chování a výsledky politických stran v rozdílných podmínkách. S. L. Fischer v roce
1973 provedl analýzu výsledkĤ Svobodných demokratĤ v trojích parlamentních volbách v SRN. DospČl tak k závČru, že Svobodní demokraté ztráceli mezi 13 až 38 % na
své soupeĜe pĜi srovnání výsledkĤ v systému pomČrného zastoupení ve srovnání s výsledky, dosaženými v rámci vČtšinového systému. Sedm procent voliþĤ, kteĜí hlasovali
pro Svobodné demokraty v systému pomČrného zastoupení, hlasovalo pro jinou stranu
ve vČtšinovém systému, neboĢ nechtČli volit malou stranu.1 Nejen z tČchto výpoþtĤ je
patrné, že vČtšinový systém mĤže mít funkci mechanického omezování vĤle znaþné
þásti veĜejnosti. Výsledkem mĤže být nejen strategické hlasování, ale v nČkterých
situacích i zvýšení volební pasivity z dĤvodu ztráty dĤvČry v možnost hlasováním
ovlivnit politiku. ObdobnČ ovšem pĤsobí i stanovení povinného kvora v systému pomČrného zastoupení.
Dostupné výsledky výzkumĤ ukazují, že nelze chápat Duvergerovu hypotézu jako
pĜírodní zákon. NapĜíklad výše uvádČná Powellova tabulka þíslo 15 názornČ ukazuje,
že v období po 2. svČtové válce v Rakousku se systémem pomČrného zastoupení bylo
bČhem osmi voleb pouze 2,7 efektivních stran, zatímco ve Francii v jedenácti volbách
1

TAAGEPERA, Rein, SHOUGHT, Matthew Soberg: cit. dílo, s. 52.
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podle pravidel vČtšinového systému bylo 5,2 efektivních stran. Spojení vČtšinového
systému s existencí dvou hlavních politických stran je do znaþné míry vázáno na anglosaskou tradici a nehovoĜí o pĜíþinném vztahu. Z daných údajĤ je možné dovodit, že
DuvegerĤv zákon funguje pouze jako tendence, která je závislá na politické kultuĜe té které zemČ. Z aktuálních þeských a slovenských zkušeností lze ovšem odvodit,
že i když pĜi zmČnČ volebního systému nedochází k okamžité zmČnČ stranického
systému, výraznČ se mČní volební strategie stran. Poznámky k diskusi o možnosti
zavedení vČtšinového systému pro volby do Poslanecké snČmovny Paramentu ýR jsou
v 14. kapitole, která pojednává o souþasném volebním systému v ýesku.

3. 6. 3. PĜíþiny a povaha zmČn

Jak již bylo Ĝeþeno, politické strany a mocenské elity upĜednostĖují ten volební systém, který pokládají pro sebe za výhodnČjší vzhledem ke své aktuální pozici a oblibČ u
voliþĤ. Existují ale i autoĜi, kteĜí se snaží nalézt ve výmČnách volebních systémĤ urþité
obecnČjší zákonitosti. NapĜíklad již citovaní Christophe Broquet a Alain Lancelot jsou
toho názoru, že zmČny volebních systémĤ souvisejí s promČnou jejich kulturnČpolitické funkce. V této souvislosti hovoĜí o tĜech vývojových fázích, které ovšem
pojímají jako ideální typy. Podle tohoto pojetí souvisí vznik tĜetí etapy, v níž se dnes
západní civilizace nachází, s rostoucí nadvládou postmaterialních hodnot, které popsal
americký politolog Ronald Inglehart; o nich bude pojednáno v následující kapitole
v souvislosti s orientací voliþĤ a poltických stran. Tabulka þíslo 16 shrnuje názory
tČchto autorĤ na pĜíþinu a povahu promČny funkce voleb v moderní demokracii.
Tabulka þ. 16: HISTORICKÉ MODELY FUNKCE VOLEB
ELITISTICKÝ MODEL
od zavedení všeobecného volebního práva až do zaþátku
Období dominance
20. století
Logika reprezentace
patronát
Logika výbČru
notability a demokratický patronát
Logika udílení mandátu
volný mandát pro reprezentanty
Ideální þi typický systém
relativní vČtšinový systém
MASOVċ DEMOKRATICKÝ MODEL
Období dominance
první tĜi þtvrtiny 20. století
Logika reprezentace
identifikace se sociokulturní skupinou
Logika výbČru
militantnost
Logika udílení mandátu
nepĜímý ex post
Ideální þi typický systém
systém pomČrného zastoupení
KONZUMENTSKY INDIVIDUALIZUJÍCÍ MODEL
Období dominance
poslední þtvrtina 20. století
Logika reprezentace
požadavek upĜednostnČní veĜejného zájmu
Logika výbČru
nejvČrohodnČjší nabídka
Logika udílení mandátu
spojení s omezenými cíly a na urþité období
Ideální þi typický systém
smíšený, založený pĜevážnČ na vČtšinovém systému
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Tento pĜehled je – alespoĖ na první pohled – v rozporu s tabulkou þíslo 9. Podle ní
– pĜesnČji Ĝeþeno podle Colomerových závČrĤ – vývoj smČĜuje „ve prospČch stále
vČtších inkluzivních, ménČ riskantních formulí: od nepĜímých k pĜímým volbám,
od jednomyslnosti k vČtšinovým pravidlĤm, od vČtšinových pravidel ke smíšeným
systémĤm a pomČrnému zastoupení (jinými slovy k vČtším zastupitelským sborĤm,
obvodĤm a kvótám)“. InkluzivnČjší volební systém je podle tohoto autora ten, který
více využívá pravidla pomČrného zastoupení, zatímco exkluzivnČjší výraznČji využívají pravidla vČtšinová. To znamená, že vývoj spČje od jednoho absolutního vítČze a
absolutnČ poraženého k ménČ hazardnímu relativnímu vítČzi a relativnČ poraženému pomocí systému pomČrného zastoupení. I podle Colomera je však nutné brát
v úvahu tendenci k „institucionální sebereprodukci“ – zmČnu pravidel pro volby provádČjí ti, kdo byli zvoleni.1
Také tabulka þíslo 9 naznaþuje, že zmČny v pomČru užívání vČtšinového, pomČrného a smíšeného systému pĜi volbách zákonodárných sborĤ a hlav státĤ nejsou dány
pouze rĤstem poþtu demokratických státĤ, ale i zmČnami v užívání systému
v nČkterých státech. Colomer, který pracuje s databází, týkající se 94 státĤ od zaþátku
19. století, uvádí, že v daném období probČhlo 154 zmČn volebních systémĤ v 56 zemích, z toho se 126 týkalo voleb do parlamentĤ a 28 prezidentských voleb. V souþasné
demokratické vlnČ pak probČhlo 36 zmČn ve 29 státech.
Tabulka þ. 17: HLAVNÍ ZMċNY VE VOLBÁCH DO PARLAMENTģ
PģVODNÍ SYSTÉM
nepĜímý
vČtšinový
smíšený
pomČrný

nepĜímý
*
2
0
0

NOVÝ SYSTÉM
vČtšinový smíšený
12
1
*
13
1
*
7
6

pomČrný
5
27
8
*

Poznámka: zmČny v trojúhelníku nad úhlopĜíþkou složenou z hvČzdiþek smČĜují k inkluzivnČjšímu volebnímu systému (66 zmČn), v trojúhelníku pod úhlopĜíþkou k více exkluzivnČjšímu systému (16 zmČn).

Pro potĜeby této knihy je nejdĤležitČjší ta þást Colomerovy analýzy, která se týká
82 hlavních zmČn voleb do zákonodárných sborĤ od 19. století, které probČhly ve
41 státech. PĜi základním dČlení na nepĜímé volby, vČtšinový, pomČrný a smíšený
systém probČhly ovšem v nČkterých zemích nČkolikeré zmČny. Tyto opakované úpravy
byly pĜevážnČ soustĜedČny do oblasti StĜedomoĜí: v ěecku bylo devČt velkých zmČn,
ve Francii sedm, v Itálii a Portugalsku po šesti, a ve ŠpanČlsku þtyĜi – na rozdíl od státĤ
ve zbytku svČta, kde probČhlo v prĤmČru okolo tĜí zmČn (s výjimkou Brazílie, kde bylo
šest velkých zmČn a Dánska, kdy byly zmČny þtyĜi). Z onČch 82 hlavních zmČn systémĤ pro volby do parlamentĤ jich 66 smČĜovalo k inkluzivnČjším pravidlĤm
1

Viz Handbook Of Electoral System Choice. Citované vydání, s. 14.

85

3. Volební systémy

voleb, zatímco pouze 16 smČĜovalo opaþným smČrem – což je pomČr 4 : 1. Tuto
skuteþnost vyjadĜuje tabulka þíslo 17.
BČhem souþasné demokratizaþní vlny probČhlo podle tČchto Colomerových výpoþtĤ ve svČtČ celkem 19 zmČn volebních systémĤ do zákonodárného sboru, z nichž
14 bylo smČrem k inkluzivnČjším pravidlĤm, zatímco pouze pČt k pravidlĤm exkluzivnČjším – pomČr zmČn byl tedy 3 : 1. Tuto skuteþnost podrobnČji charakterizuje tabulka þíslo 18. V pĜípadČ východní Evropy byly zmČny v pomČru 6 : 0 ve prospČch
inkluzivnČjšího systému.
Tabulka þ. 18: HLAVNÍ ZMċNY VE VOLBÁCH DO PARLAMENTģ
V SOUýASNÉ VLNċ DEMOKRATIZACE
PģVODNÍ SYSTÉM
vČtšinový
smíšený
pomČrný

NOVÝ SYSTÉM
vČtšinový smíšený pomČrný
*
8
3
0
*
3
2
3
*

Poznámka: zmČny v trojúhelníku nad úhlopĜíþkou složenou z hvČzdiþek smČĜují k inkluzivnČjšímu volebnímu systému (14 zmČn), v trojúhelníku pod úhlopĜíþkou k více exkluzivnČjšímu systému (5 zmČn).

Analýza zmČn systémĤ prezidentských voleb ukazuje, že od zaþátku 19. století došlo k 28 zmČnám ve 14 státech. Z nich 19 bylo ve smČru základních trendĤ, zatímco
9 smČrem opaþným; zmČny byly tedy v pomČru 2,1 : 1. Sedm státĤ má zkušenost s více
než jednou zmČnou. Tabulka þíslo 19 ukazuje, jak tyto zmČny smČĜovaly. V pĜehledu
nebyl ještČ zapoþítán pĜechod na pĜímé volby prezidenta, který byl uskuteþnČn na Slovensku v roce 1999. PĜi nároþnČjších kritériích by ale tato tabulka mohla vypadat jinak
– v urþitém smyslu jsou i volby prezidenta parlamentem nepĜímé þi prostĜednictvím
„kolegia volitelĤ“, neboĢ pĜímé jsou jen volby, provádČné obþany.
Tabulka þ. 19: POýET PREZIDENTSKÝCH VOLEBNÍCH SYSTÉMģ
systém
kolegium volitelĤ
relativní vČtšinový
kvalifikovaná vČtšina
vČtšinový dvoukolový
jednojmenné pĜenosné hlasování
státĤ celkem

1874
6
–
–
–
–
6

1922
4
4
–
6
–
14

1960
3
9
1
3
1
17

2002
1
10
5
33
2
51

VysvČtlení rozdílĤ v ColomerovČ hodnocení a názorĤ Broqueta a Lancelota je možné hledat ve skuteþnosti, že tĜi hlavní systémy pro volby do parlamentĤ lze dále rĤznČ
dČlit podle nejrĤznČjších doplĖkových pravidel, formulí a kvót. VždyĢ i Colomer užívá
86

Volby – svátek demokracie!

pĜi podrobnČjší charakteristice další tĜi kritéria pro vČtšinový a pro pomČrný systém.
Své statistické pĜehledy o promČnách volebních systémĤ zákonodárných sborĤ doplnil
do podoby, kterou znázorĖuje tabulka þíslo 20. Také takováto analýza úprav, která
odráží rozdČlení þlenČní na tĜi odlišné typy vČtšinového a tĜi pomČrného systému, potvrzuje základní smČĜování vývoje volebních systémĤ. Ze 126 zmČn ve 49 státech jich
96 smČĜovalo k inkluzivnČjším pravidlĤm, zatímco pouze 30 míĜilo k pravidlĤm
exkluzivnČjším – tedy v pomČru 3,2 : 1. Tuto zákonitost potvrzují všechny regiony:
v Americe to bylo 27 zmČn k inkluzivnČjším a þtyĜi k pravidlĤm exkluzivnČjším,
v západní EvropČ byl pomČr 48 ku 20 zmČnám, ve východní EvropČ 10 ku 4 a
v asijsko-pacifické oblasti probČhlo 11 zmČn, smČĜujících k inkluzivnČjším a dvČ
k exkluzivnČjším pravidlĤm.1 Jenže tato podrobnČjší charakteristika ukazuje, že
v rámci posunĤ uvnitĜ systému pomČrného zastoupení dochází ke zúžení výbČru
stran. Pravda je, že zavádČní kvora a nejrĤznČjších variací d'Hondtovy metody do
systému pomČrného zastoupení þiní i tento systém v ĜadČ pĜípadĤ systémem smíšeným – nebo alespoĖ systémem, který se vzdaluje svému pĤvodnímu ideálu.
Tabulka þ. 20: HLAVNÍ VOLEBNÍ SYSTÉMY
PRO VOLBY DO PARLAMENTU
systém
NEPěÍMÉ VOLBY
VċTŠINOVÝ
typ 1: vícemandátové okruhy s kandidátní
listinou
typ 2: vícemandátové okruhy s limitovaným
nebo kumulativním hlasováním
typ 3: jednomandátové okruhy
POMċRNÝ
typ 1: prĤmČrná velikost volebního okruhu
menší než devČt mandátĤ, žádná formule
a procedura
typ 2: prĤmČrná velikost volebního okruhu
vČtší než osm mandátĤ s uzavĜenou
kandidátní listinou
typ 3: prĤmČrná velikost volebního okruhu
vČtší než osm mandátĤ s otevĜenou
kandidátní listinou, panašováním
þi personalizovaným systémem
SMÍŠENÝ
státĤ celkem

1

1874
6
14

1922
2
11

1960
–
16

2002
–
20

6

2

1

2

3

2

1

–

5
–

7
18

14
23

18
51

–

10

12

19

–

2

3

12

–

6

8

20

–
20

2
33

–
39

18
89

Viz tamtéž, s. 92, 97 - 98 a 100 - 101.

87

3. Volební systémy

V souhrnu lze tedy Ĝíci, že k obČma uvádČným volebním principĤ je možné mít Ĝadu
výhrad – a právČ tak se lze dovolávat i Ĝady pĜedností každého z nich. I když neexistuje
názorová shoda o tom, zda je lepší vČtšinový þi pomČrný systém, lze shrnout a porovnat základní pĜednosti a nedostatky obou typĤ volebního systému, na nichž se shoduje
vČtšina teoretikĤ; tabulka þíslo 21 pĜináší toto shrnutí.
Tabulka þ. 21: SROVNÁNÍ POMċRNÉHO A VċTŠINOVÉHO
VOLEBNÍHO SYSTÉMU
pĜesnost odrazu vĤle voliþĤ
ve složení parlamentu
jednoduchost systému
vztah voliþ–poslanec
možnosti pro nezávislé
orientace na osobnosti
vliv zákonodárné moci
vliv výkonné moci
stabilita vlády
koaliþní vlády

POMċRNÝ SYSTÉM

VċTŠINOVÝ SYSTÉM

vČtší (zkreslená kvorem)

menší

malá
nepĜímý
malá
malá
velký
menší
menší
þasto

velká
pĜímý
vČtší
velká
menší
velký
velká
zĜídka
malý – zpravidla
dvČ až tĜi
velká
menší
malý

poþet politických stran

velký

soudržnost stran
vliv stranických vĤdcĤ
vliv stranické byrokracie

malá
velký
velký

Tabulka þ. 22: ROZDÍL SMÍŠENÝCH VOLEBNÍCH SYSTÉMģ
volební obvody a poþty hlasĤ
strana

1

2

3

4

5

mandáty

celostátní
obvod 5 celkem
mandátĤ

%

A

2600

2600

2600

2600

3100

13 500

27 000

54

B

2400

2400

2400

2400

1900

11 500

23 000

46

celkem

5000

5000

5000

5000

5000

25 000

50 000

100

paralelní MMP
8
(FPTP 5
a List
PR 3)
2
(FPTP 0
a List
PR 2)

10

5 (FPTP
5 a List
PR 0)
5 (FPTP
0 a List
PR 5)

10

Poznámka: MMP – personalizované proporþní zastoupení; FPTP – relativní vČtšinový systém
pro jednomandátové obvody; List PR – systém kandidátních listin.

VytváĜení smíšených volebních systémĤ a podsouvání prvkĤ vČtšinových do systému pomČrného zastoupení pĜedstavují rezignaci na nalezení Ĝešení sporu, který
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z daných volebních principĤ je lepší. Tato rezignace je do znaþné míry oprávnČná –
každý systém má své nedostatky i pĜednosti. Na druhé stranČ ani smíšené systémy nepĜedstavují jednoznaþné Ĝešení: tabulka þíslo 22 zjednodušenČ ukazuje, jak odlišné
výsledky pĜináší užití rĤzných variant smíšeného systému. 1
Z uvedených údajĤ je zĜejmé, že upĜednostĖování jednotlivých volebních systémĤ
je možné pouze na základČ konkrétních výhod, vyplývajících z aktuální politické situace. Každý systém má své nedostatky, které jsou vČtší þi menší zpronevČrou vĤþi demokratickému ideálu. Ovšem už sama idea zastupitelské demokracie je redefinicí demokratické myšlenky.Volby se svojí aritmetikou a geometrií, které jsou z hlediska
ideálĤ spravedlnosti nepĜesné, jsou jen praktickým pokraþováním relativizace
demokratického ideálu.

1

Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Citované vydání, s. 189.
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4. Volební právo

Podle souþasného obecného mínČní patĜí volební právo mezi nezadatelná lidská
práva. Tato prostá teze skrývá problém: lidská práva nejsou pĜirozená ve smyslu „daná
pĜírodou“; nejsou ani nezadatelná v tom smyslu, že jsou nevytvoĜená; nejsou ani nezcizitelná ve smyslu vČþnosti a neoddČlitelnosti od lidského bytí. Jsou výdobytkem civilizace, výsledkem kulturního vývoje – tedy umČlá. Jsou právem v tom smyslu, že
jsou odĤvodnČným nárokem. To znamená, že pouze zformování humanistické politicko-právní filosofie umožĖuje Ĝíci, že lidská práva existují a co vlastnČ jsou.
NaplnČní lidských práv vyžaduje aktivní politickou, ekonomickou, sociální a ekologickou þinnost. Souþástí této aktivity je i tvorba zákonĤ, které napomáhají realizovat
lidská práva. Problém je, že lidská práva jsou zdĤvodĖována rĤznČ a v praktickém
životČ mohou byt realizována rozporuplnČ – právo na život se mĤže v urþitých situacích dostat do rozporu s právem na svobodu, právo na kulturní bydlení s právem na
práci atd. Také ne každý zákon je výrazem práva: zákon je stání norma a státní pĜedstavitelé, tvoĜící tyto normy, nemusí být vždy vyznavaþi humanistických ideálĤ – nebo
nemusí být schopni tyto ideály promítnout do zákonĤ.
To vše platí i o volebním právu. „PĜirozená“ podstata volebního práva je spojena se
zavedením reprezentativní demokracie: je zbyteþné dožadovat se volebního práva
v prostĜedí využívajícím technik demokracie pĜímé. ZároveĖ jde o právo, které ke své
realizaci potĜebuje i naplnČní jiných lidských práv – napĜíklad práva na alternativní
informace, svobody slova, shromažćovací a spolþovací svobody. Od lidských práv
tohoto typu se ale liší – volební právo nelze uplatĖovat bez ohledu na þas a místo.
Volební právo je zabezpeþováno Ĝadou technických opatĜení, mĤže být vykonáváno jen
v urþitém místČ, v urþité pospolitosti a v pĜesnČ vymezeném þase, tedy podle dodateþných pravidel, která mohou stanovit i takové detaily výkonu volebního práva, jako jsou
pravidla pĜedvolební kampanČ atd. Navíc jde sice o právo jednotlivce, ale jako právo
smČĜující ke konkrétnímu užitku má vlastnČ kolektivní povahu – volební výsledek
je propoþítáván jako hromadný projev vĤle þlenĤ dané skupiny þi pospolitosti,
který je v þase a prostoru koordinovaný.
Moderní demokratická koncepce volebního práva vyrĤstá z prosté zásady „jeden
þlovČk, jeden hlas, jedna hodnota“. Touto vČtou se má na mysli:
x þlovČk jako plnoprávný obþan,
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x hlas jako projev svobodné vĤle podle urþitých pravidel,
x hodnota jako rovnost všech jednotlivých hlasĤ.
Jak je patrné, dochází v této konkretizaci základního principu k redukci, která se
nemusí každému a v každé situaci líbit. Ovšem i do této podoby se volby vyvíjely nČkolik století, a to velice komplikovanČ – a komplikovaný je i výsledek tohoto vývoje.
S odvoláním na analýzy Steina Rokkana1 lze vymezit ideální model vývoje voleb,
který zahrnuje pČt fází:
1) Období pĜed americkou a zvláštČ pak Velkou francouzskou revolucí, které je spojeno s provinþními a místními variantami volebních praktik. V zásadČ lze Ĝíci, že volby politických orgánĤ byly tehdy vázány na korporativní pojetí politického þlovČka:
implicitnČ nebo explicitnČ bylo volební právo svázáno s þlenstvím v korporativním
stavu jako byl šlechtický stav, duchovní stav þi cechy. ýlenství v nich bylo podmínkou politického obþanství.
2) Po Velké francouzské revoluci zaþíná dlouhé období celosvČtové standardizace
volebních pravidel. Úþast na volbách pĜestává být postupnČ vázána na þlenství ve
stavu, ale právo volit zĤstává spojeno s urþitým majetkem nebo pĜíjmem.
3) V prvním období vstupu mas do politiky a voleb je volební právo omezováno vzdČláním, zpravidla schopností þíst, a pobytem na urþitém místČ. Formální nerovnost je
dána i odlišným množstvím hlasĤ jednotlivých obþanĤ a rozdílným vztahem
k reprezentantĤm. Nerovnost hlasĤ byla dvojí. PĜednČ mohlo být na poslanecké
mandáty požadováno rĤzné množství hlasĤ: napĜíklad v kuriovém systému mohly
ménČ poþetné kurie volit vČtší poþet poslancĤ než kurie poþetnČjší; jinde zase byly
vymezeny rĤznČ voliþsky poþetné jednomandátové volební obvody. Jiným zpĤsobem dosažení nerovnosti hlasĤ je pluralitní hlasování, pĜi nČmž mČli nČkteĜí voliþi –
majetní, otcové rodin atd. – více hlasĤ. V roce 1911 ve Velké Británii, v kolébce
parlamentarismu, mČlo 7 % voliþĤ (to je pĜibližnČ pČt až šest miliónĤ lidí) více než
jeden hlas – dokonce i dvanáct a více hlasĤ.2 John Stuart Mill doporuþoval pluralitní volební právo pro vzdČlané lidi a neváhal navrhnout „dobrovolné zkoušky, pĜi
nichž by každá osoba, která by se dostavila, mohla dokázat, že dosáhla urþitého
stupnČ znalostí a zpĤsobilosti, který se pokládá za dostateþný, a že jí tedy mĤže být
pĜiznán vČtší poþet hlasĤ“.3
4) V této fázi byla již všechna ekonomická a sociální omezení volebního práva odstranČna, ale nadále zĤstává odlišná váha hlasĤ.
5) V souþasné fázi rozvoje demokracie dochází k uznání univerzálního a rovného obþanského práva, což vede k rozšíĜení volebního práva na ženy a mladé lidí (zpravidla ve vČku od 18 let), je omezována povinnost bydlení a dochází k dalšímu vyrovnávání vztahĤ voliþ – reprezentant.

1

MACKENZIE, William James Millar, ROKKAN, Stein: Elections. In: The International Encyclopedia
of the Social Science. Vol. 5. USA: The Macmillan Co. & The Free Press, 1968, s. 7.
2
REEVE, Andrew, WARE, Alan: Electoral Systems. A Comparative and Theoretical Introduction.
London and New York: Routledge, 1992, s. 63.
3
MILL, John Stuart: Úvahy o vládČ ústavní. Citované vydání, s. 124.
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Tímto ideálním modelem vývoje volebního úprava prošly jen tĜi zemČ: Anglie, Belgie a Švédsko. Pouze je vedla evoluce krok za krokem všem naznaþenými fázemi – což
výraznČ kontrastuje s vývojem volebního práva napĜíklad ve Francii, kde pĜívaly revoluþních a kontrarevoluþních vln vnášely dramatickou diskontinuitu i do vývoje volebního práva. Nabízí se otázka, zda byl lepší evoluþní vývoj, nebo naopak revoluþní
zmČny volebního práva.
Z hlediska shodného výsledku zemí jdoucích „anglickou“ a „francouzskou“ cestou
se mĤže zdát, že ona „francouzská“ cesta byla zbyteþnČ krvavá a plná zákrut. Jenže
pravdou je také, že znaþná þást podstatných inovací, urþujících charakter jednotlivých
fází vývoje volebního práva smČrem k jeho demokratizaci i v zemích, jdoucích evoluþní cestou, byla inspirována novinkami, které pĜinesla revoluce v jiných zemích. Jestliže
revolucionáĜi své výdobytky vzápČtí ztráceli, jejich civilizaþnČ hodnotné pĜínosy do
vývoje volebního práva konzervovaly zemČ jdoucí evoluþní cestou. Proto je asi lepší
hovoĜit o jedné rozporuplné lidské cestČ k modernímu volebnímu právu, než o
dvou protikladných cestách, evoluþní a revoluþní, z nichž jedna byla zbyteþná þi
neúspČšná: oba zpĤsoby vývoje byly nutné a patĜí k sobČ.

4.1.

Všeobecné volební právo

Pojetí volebního práva jako práva lidského je neoddČlitelné od jeho pĜedstavy jako
práva všeobecného. Dlužno ale hned na zaþátku historického pĜehledu podotknout, že
výraz „všeobecný“ býval þasto vztahován jen na muže (o volebním právu žen pojednává další podkapitola). Vývoj volebního práva s ohledem na zaþleĖování do té doby
neplnoprávných spoleþenských vrstev do poltického procesu rozþlenil Stein Rokkan na
þtyĜi období. Vstup do každého z tČchto období vyžadoval pĜekroþení zvláštního „prahu demokratizace“:
1) „práh legitimace (oprávnČní), který byl pĜekroþen v momentu, kdy bylo do té doby
politicky neplnoprávným vrstvám dáno právo protestovat (tj. zavedení svobody projevu, shromažćování, sdružování atd.);
2) práh inkorporace (zaþlenČní), který byl pĜekroþen ve chvíli, kdy bylo alespoĖ formálnČ pĜiznáno do té doby neprivilegovaným sociálním skupinám právo participovat na volbČ polických zástupcĤ;
3) práh reprezentace (zastoupení), jehož pĜekonávání znamenalo postupné snižování
bariéry, bránící reálnému vstupu nových politických sil do parlamentní politiky;
4) práh exekutivní moci, k jehož pĜekonání se váže jednak prosazení odpovČdnosti
vlády vĤþi parlamentu, jednak to, že pĜi sestavování vlády zaþaly být respektovány
výsledky parlamentních voleb.“1
Byl to rok 1789, který pĜinesl první všeobecné volby – ale navíc i jedny z mála
voleb, které skuteþnČ lámaly dČjiny. Zemí, která tento zlom svČtu dala, byla Francie, a
to ponČkud sebevražedným rozhodnutím shora. Rozhodnutí vedení království svolat
generální stavy bylo nutné, ovšem svolat tĜetí stav na základČ všeobecných voleb její
reprezentace asi nutné nebylo; revoluci se však vyhnout již nedalo. To, co se ale na
1
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první pohled jeví jako omyl vládnoucí elity, byl jen zákonitý výsledek krize spoleþnosti, která by se provalila jinou cestou. Snad se královský dvĤr domníval, že tlak všeobecné vĤle vyváží tĜemi omezeními: volby sice byly všeobecné, ale v podobČ veĜejného ústního hlasování; volby byly nepĜímé a bylo možné oþekávat, že shromáždČní volitelĤ, kteĜí teprve mČli zvolit reprezentanty tĜetího stavu, bude mít jinou politickou kulturu než veĜejnost jako celek; tĜetím výrazným momentem, politicky znehodnocujícím
význam všeobecného volebního práva v rámci tĜetího stavu byla skuteþnost, že na jednání generálních stavĤ mČl mít tĜetí stav sice pĜibližnČ stejné množství zástupcĤ jako
oba dva ostatní stavy (v kvČtnu 1789 zasedlo 250 reprezentantĤ šlechty, 291 duchovenstva a 577 poslancĤ z tĜetího stavu), ale pouze jako celek jeden hlas proti hlasĤm
dvČma. Jenže výsledek již tČchto prvních velkých voleb ukázal, jak málo znamená
volební aritmetika v pĜípadČ reálných posunĤ politické moci.
Slavný historik Velké francouzské revoluce Jules Michelet popsal v polovinČ
19. století vzletnými slovy onen „velký, zvláštní a udivující výjev, vidČt, jak celý jeden
národ vystupuje najednou z nicoty k bytí, jak tento národ, až dosud mlþenlivý, nabývá
náhle hlasu!... NepĜedpokládalo se, že by drobní lidé našli pĜi takovém zpĤsobu volby
v pĜítomnosti šlechticĤ a notáblĤ v sobČ dost pevnosti, aby se postavili proti nim, a
dost sebejistoty, aby pronesli jiná jména než ta, která jim budou nadiktována... Výsledek všechny výpoþty zhatil. Tento lid, tak málo pĜipravený, projevil velmi spolehlivý
instinkt. Když ho povolali k volbám a když ho pouþili o jeho právu, ukázalo se, že
pouþování vlastnČ nepotĜebuje. V tomto úžasném pohybu pČti nebo šesti miliónĤ lidí
bylo ovšem trochu tápavosti, plynoucí z neznalosti forem, a zvláštČ z toho, že vČtšina
neumČla psát. Dovedli však mluvit, dovedli v pĜítomnosti svých pánĤ, aniž pĜitom
odložili své uctivé zvyky, aniž zmČnili své pokorné chování, jmenovat þestné volitele,
kteĜí vesmČs jmenovali spolehlivé a pevné poslance.“1 A aby vše bylo dokonáno, prosadil koncem þervna 1789 tĜetí stav pĜemČnu generálních stavĤ v jednolité Národní
shromáždČní, kde bylo hlasování po stavech zrušeno.
Francouzská ústava z roku 1791 všeobecné právo likvidovala zavedením berního
censu: nové Zákonodárné shromáždČní smČli volit jen ti, kdo platili danČ ve výši alespoĖ tĜi livry, pĜiþemž neplatiþi se stali tzv. pasivními obþany. Takto ve svém druhém
období zavedla Velká francouzská revoluce zvláštní pojem „aktivního obþana“, což
samozĜejmČ byla skvrna na humanistickém pojetí lidských práv, k nČmuž se tato revoluce hlásila. Podle tehdejších statistik žilo ve Francii 27,4 miliónĤ obyvatel (pĜed revolucí 25 miliónĤ) – z nich pouze 4,3 miliónĤ bylo politicky plnoprávnými aktivními
obþany. Voleb prvního stupnČ se úþastnilo 25 až 30 % „aktivních obþanĤ“. Volby byly
i nadále nepĜímé: aktivní obþané volili elektory, kteĜí se sešli v nČkolikasetþlenných
kolegiích v jednotlivých departmentech a zvolili poslance. Ovšem i pasivní volební
právo spadlo pod daĖový census – zvoleni mohli být jen ti, kdo mČli aktivní volební
právo a platili nejménČ 54 livrĤ daní.
Ústava roku 1793 vrátila revoluþní Francii všeobecné volební právo; jediným požadavkem pro nabytí volebního práva byl šestimČsíþní pobyt v kantonu. Peripetie revoluce však již poznamenaly dĤvČru lidu v politiku: na volebních shromáždČních prvního
1
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stupnČ se voleb elektorĤ zúþastnilo jen pĜibližnČ sedm set tisíc obþanĤ – tedy asi 10 %
oprávnČných voliþĤ (plnoletých mužĤ). A tak úþast ve všeobecných volbách do Konventu nebyla v absolutních þíslech vyšší než úþast ve volbách do Zákonodárného
shromáždČní, v nichž bylo volební právo omezeno berním censem.
BČhem restaurace bylo v letech 1815 až 1848 volební právo drasticky omezeno majetkovým censem, ale nikdy nedošlo k obnovČ stavovského principu: vlastnické kritérium omezilo volební právo na ménČ než 100 tisíc ze sedmi miliónĤ dospČlých mužĤ
pĜed rokem 1830 a na zhruba 240 tisíc v roce 1848.
Revoluþní vlna v roce 1848 zahájila nový zlom ve vývoji k moderní volební demokracie. Je zajímavé, že se nijak zvlášĢ výraznČ nedotkla Švýcarska, ovšem právČ
od roku 1848 trvá všeobecné volební právo v této zemi – je tedy nejstarší na svČtČ
(ovšem po dlouhou dobu to ve Švýcarsku bylo jen volební právo mužĤ). ZároveĖ zaþíná onen celosvČtový vývoj standardizace volebního práva. Všeobecné volby se opČt
objevily ve Francii, a to o velikonocích roku 1848; následovala ale další pĜerušení.
Tehdy na základČ všeobecného volebního práva pĜišlo do volebních stanic na 84 %
z 9360 tisíc oprávnČných voliþĤ. Po epizodČ s Ludvíkem Bonapartem v roce 1851 zavedla Francie v roce 1870 všeobecné volební právo natrvalo. Francie pak již ideu všeobecného volebního práva ctila a své volební experimenty smČĜovala do jiné oblasti
volebních pravidel.
Spojené státy postupnČ zavádČly základní zásady všeobecného volebního práva pro
bílé muže v období od roku 1820 do roku 1850. V USA bylo ale volební právo v zásadČ záležitostí jednotlivých státĤ. Volební zrovnoprávnČní þernochĤ bylo ve Spojených státech dokonþeno až v roce 1964.
V NČmecku požadoval všeobecné volební právo již revoluþní Frankfurtský snČm
v roce 1848. Do praxe je ale zavedl až v roce 1866 Otto Bismarck, a to pro SeveronČmecký spolek. Od roku 1871 pak platilo všeobecné volební právo i pro volby do
nČmeckého ěíšského snČmu.
Velká Británie svou novodobou cestu ke všeobecnému volebnímu právu zahájila
roku 1800 slibem daným IrĤm, týkajícím se navrácení práva volit a zasedat i pro katolíky; následovala krkolomná cesta od volební reformy roku 1832, evoluci ve Velké
Británii završilo odstranČní pluralitního volebního práva až roku 1948. Obdobný
byl postup i ve Švédsku, kde zaþala cesta snížením majetkových censĤ v roce 1866 a
skonþila odstranČním posledních censĤ, narušujících moderní pĜedstavu všeobecného
volebního práva v roce 1921.
V þeských zemích se podle všeobecného volebního práva pro muže hlasovalo napĜed v rámci kuriového systému v tzv. 5. kurii pĜi volbách do Ĝíšského snČmu, a to
od roku 1896. Protože v této kurii mohli volit i pĜíslušníci jiných kurií, bylo tedy všeobecné volební právo spojeno s pluralitním hlasováním. Poprvé byly zásady všeobecného volebního práva bez pluralitního hlasování použity v þeských zemích v roce
1907 pĜi volbách do Ĝíšské rady. Na Slovensku se s využitím zásad všeobecného
volebního práva poprvé hlasovalo až v roce 1920 v prvních volbách do zákonodárného orgánu ýeskoslovenské republiky.
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Úsilí o dosažení všeobecného volebního práva bylo neoddČlitelnČ srostlé se snahou o dosažení rovnosti hlasĤ voliþĤ. Je nelogické zdĤvodĖovat právo všech lidí na
hlasování a zároveĖ obhajovat tezi, že hlasy rĤzných lidí mají rĤznou váhu. Navíc zde
ještČ nastupuje jiný, technický problém. Žádná volební privilegia v podobČ stavovské
pĜíslušnosti, ale i napĜíklad vzdČlanosti, jsou-li použita jako zdĤvodnČní nutnosti pluralitního hlasování (dodatku k všeobecnému volebnímu právu, který napĜíklad majiteli
velkostatku nebo absolventovi univerzity dává dva hlasy) nemohou vést k politicky
významným posunĤm ve výsledku voleb: takto privilegované skupiny jsou skuteþnČ
malé. Z pĜedcházejícího výkladu o volebních systémech je ale patrné, že technický
zpĤsob realizace všeobecného volebního práva þasto i dnes vede k odlišné hodnotČ
jednotlivých hlasĤ.

4.2.

Volební právo pro ženy

V této chvíli nastal þas omluvit se všem ženám za používání výrazu „všeobecné volební právo“. V odborné politologické i historické literatuĜe se traduje, že za vymezování mezníkĤ boje o všeobecné volební právo je pokládáno odstranČní stavovských,
majetkových a vzdČlanostních censĤ ve volebním právu mužĤ. Proto se za zlom ve
vývoji ke všeobecnému volebnímu právu pokládají revoluþní roky 1789 a 1848 ve
Francii þi ve Švýcarsku, pĜiþemž se Ĝíká, že po první svČtové válce vČtšina evropských
zemí zavedla všeobecné volební právo. Ovšem k hanbČ galantních FrancouzĤ je nutné
dodat, že právČ oni umožnili ženám volit teprve po druhé svČtové válce – poprvé mohly Francouzky hlasovat o poslancích zákonodárného sboru až pĜi volbách do Ústavodárného národního shromáždČní v roce 1945. Také další románské zemČ Evropy þekaly se zavedením volebního práva pro ženy až na konec druhé svČtové války – Itálie do
roku 1945 a Belgie do roku 1948. Mapa þíslo 1, která je pĜevzata ze studie Vladimíra
ZádČry Evropská politická pĜíruþka1, ukazuje, ve kterých evropských zemích mČly
ženy volební právo pĜibližnČ pĜed sedmdesáti lety.
Primát v tomto významném posunu k demokratizaci volebního práva náleží
Wyomingu, jednomu ze státĤ USA; ten pĜiznal volební právo ženám roku 1890.
Následoval Nový Zéland roku 1893 a Jižní Austrálie v roce 1895. PĜidávaly se i
další státy USA, ovšem jako celek cestu k volební právu žen završily Spojené státy až
v roce 1920. V EvropČ patĜí prvenství pĜi zavádČní volebního práva pro ženy Skandinávii – Finsko tak uþinilo roku 1906, Norsko v letech 1910 až 1913, Dánsko roku
1915, Švédsko ovšem až v období 1918 až 1921. V rakouské monarchii ani všeobecné
volební právo nepĜineslo možnost ženám hlasovat: V ýesku a na Slovensku získaly
ženy volební právo až po vzniku ýeskoslovenska roku 1918. Velká Británie postupovala krok za krokem, a to v období od roku 1918 do roku 1928.
Z uvedených údajĤ lze odvodit urþitou zákonitost: V tČch zemích s kĜesĢanským
náboženstvím, kde byla pĜevaha Ĝímskokatolického vyznání, bylo volební právo žen
zavádČno pomaleji než v zemích s pĜevahou protestantismu. NapĜíklad Mexiko a Nika1
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ragua uznaly volební právo žen teprve roku 1953. Existují ale i významné výjimky
z uvedené zákonitosti: napĜíklad již zmínČné Švýcarsko, mateĜská kolébka kalvinismu,
þekalo na uznání práva žen volit ve federálních volbách do roku 1971. Také Japonsko
zavedlo volební právo žen až roku 1945. Boj za volební právo žen poznal navíc i takové zákruty jako aktivní volební právo pro ženy, ale bez pasivního volebního práva,
požadavek u aktivního volebního práva na urþitou kvalifikaci, která nebyla vyžadovaná u mužĤ atd.
Mapa þ. 1: VOLEBNÍ PRÁVO ŽEN V EVROPċ
POýÁTKEM TěICÁTÝCH LET 20. STOLETÍ
(tmavČ vyznaþeny zemČ bez volebního práva žen)

4.3.

Tajné volby

NaplnČní demokratického volebního práva není jen otázkou zákonné normy, ale též
jeho technického zajištČní. Lidská spoleþnost je mocensky a majetkovČ strukturovaná,
vČtšina lidí je v té þi oné podobČ závislá na vĤli svých nadĜízených þi vlastníkĤ podmínek pro jejich práci. Proto úkol zabezpeþit svobodný výkon volebního práva je spojen s povinností organizátora voleb zajistit podmínky, znemožĖující zjišĢovat a
zjistit, kdo jak hlasoval – tedy zabezpeþit tajný prĤbČh voleb.
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V Anglii, pravlasti dnešních voleb, se pĤvodnČ volilo veĜejnČ, a to i s odevzdáním
hlasu do protokolu. Po roce 1429 kandidát, doporuþený jedním z voliþĤ, vystoupil na
tribunu a ohlásil program. Poté se hlasovalo zvednutím ruky; když nebylo možné takto
zjistit vČtšinu, hlasovalo se do protokolu v rĤzných místech hrabství.
I v oblasti zavedení zásady tajné volby patĜí primát revoluþní Francii. Poprvé
se tajnČ hlasovalo pĜi volbách do generálních stavĤ 1789 – na první úrovni sice
probíhaly veĜejné ústní volby, ale tajnČ, pomocí hlasovacích lístkĤ, volili elektoĜi.
V roce 1791 volební zákon zavedl tajné hlasování na všech úrovních voleb, ovšem
málo bylo uþinČno k dodržení této zásady. Není bez zajímavosti, že proti zavedení
tajných voleb byli jakobíni. Ústava z roku 1793 ponechala na voliþích samotných, zda
chtČjí volit tajnČ þi veĜejnČ. Restaurace uþinila pĜítrž tČmto nežádoucím demokratizaþním excesĤm.
A tak moderní tajné volby bez pĜerušení se datují od roku 1856, kdy byly zavedeny v Jižní Austrálii. Tento tzv. Australian Ballot se rozšíĜil ve Spojených státech
bČhem osmdesátých a devadesátých let minulého století. BČhem pĤl století se z Austrálie a ze vzpomínek na revoluþní Francii rozšíĜilo tajné hlasování do všech zemí, hlásících se k demokracii. Stalo se tak ovšem proti vĤli Ĝady prominentních liberálĤ: napĜíklad proti tajným volbám se stavČl ještČ John Stuart Mill – ostatnČ HareĤv volební
systém, pro nČjž Mill tolik horlil, pĜedpokládal, že voliþ napíše své jméno pod jméno
kandidáta þi pod kandidáty; v Dánsku roku 1855, kdy se hlasovalo podle jednojmenného pĜenosného systému, se hlasy sice odevzdávaly zapeþetČné, ale podepsané. Velká
Británie zavedla tajné volby v roce 1872.
V rakouské monarchii byly kvČtnové volby roku 1848 provádČny buć ústní nebo
písemnou volbou elektorĤ, volba poslancĤ probíhala písemnČ. BĜeznová reforma roku
1849 zavedla hlasování ústní a veĜejné. Stejným zpĤsobem se volilo do zemských snČmĤ, a to jak v pĜípadČ elektorĤ, tak i poslancĤ. Od roku 1896 se ve všeobecné kurii a
v kurii venkovských obcí zaþalo volit tajnČ.

4.4.

Mezinárodní normy

Po druhé svČtové válce nastalo období intenzivního hledání mezinárodních záruk
lidských práv. Souþástí tohoto úsilí byla i snaha promítnout demokratické volební právo do mezinárodních dokumentĤ o lidských právech. Výsledkem je, že vlastnČ všechny
hlavní mezinárodní úmluvy o politických aspektech lidských práv obsahují v té þi
oné míĜe zmínku o volebním právu a organizaci voleb. Platí to zejména o dvou
univerzálních dokumentech: Všeobecné deklaraci lidských práv, která byla pĜijata Valným shromáždČním Organizace spojených národĤ v listopadu 1948, a o Mezinárodním
paktu o obþanských a politických právech, který byl pĜijat v rámci OSN v prosinci
1966. V ýSSR s ním vyslovilo souhlas Federální shromáždČní v listopadu 1975 a po
ratifikaci prezidentem s výhradou k þlánku 48 odstavci 1 pak dostal podobu vyhlášky
FMZV þ. 120/1976 Sb. Na regionální úrovni, týkající se i ýeska a Slovenska, se jedná
pĜedevším o Úmluvu o ochranČ lidských práv a základních svobod, kterou pĜijala Rada
Evropy v roce 1950. Federální shromáždČní s ním vyslovilo souhlas v lednu 1992 a po
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ratifikaci prezidentem s výhradou k þlánkĤm 5 a 6 vstoupila v ýSFR v platnost
v bĜeznu téhož roku na základČ sdČlení FMZV þ. 129/1992 Sb.
Všeobecná deklarace lidských práv problematiku voleb Ĝeší v þlánku 21. Ten stanoví, že:
„1. Každý má právo úþastnit se na vládČ své zemČ pĜímo nebo prostĜednictvím svobodnČ volených zástupcĤ.
2. Každý má právo na rovný pĜístup k veĜejným službám ve své zemi.
3. Základem vládní moci budiž vĤle lidu; tato vĤle má být vyjádĜena pravidelnČ konanými a ĜádnČ provádČnými volbami, na základČ všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpeþujícím svobodu hlasování.“
Jak je z uvedené citace patrné, Deklarace vyjadĜuje všeobecnost volebního aktivního i pasivního práva použitím slov „každý“, užitím pojmu „vĤle lidu“ a pomocí formulace „všeobecné a rovné hlasovací právo“. Rovnost hlasĤ je obsažena v uvedené formulaci. Zásada tajnost hlasování je uvedena též jako právo, pĜiþemž se hovoĜí i o možnosti využít „rovnocenný zpĤsob“, zajišĢující svobodu. Snaha zabezpeþit prostĜednictvím voleb demokratické svobody je obsažena v právu na pravidelnost voleb. Nejasná
je formulace „ĜádnČ provádČné volby“, byĢ je zĜejmé, že jde o pokus vyjádĜit odpor
vĤþi volebním machinacím. V Deklaraci není odmítnuta možnost nepĜímých voleb.
Velkou slabinou této Deklarace je zúžení lidských práv v politické oblasti na pĜedstavu
reprezentativní demokracie, pĜiþemž nejsou zmínČny techniky demokracie pĜímé. Taktéž není ve Všeobecné deklaraci lidských práv definována závislost þi nezávislost zvoleného reprezentanta na voliþi.
Mezinárodní pakt o obþanských a politických právech Ĝeší otázku volebních
práv v þlánku 25:
„Každý obþan má možnost bez jakýchkoli rozdílĤ, uvedených v þlánku 2 a bez neodĤvodnČných omezení:
a) podílet se na vedení veĜejných záležitostí pĜímo nebo prostĜednictvím svobodnČ
volených zástupcĤ;
b) volit a být volen v pravidelných volbách, jež se budou konat na základČ všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním, zabezpeþujícím svobodu hlasování;
c) vstoupit za rovných podmínek do veĜejných služeb své zemČ.“
ZmiĖovaný þlánek 2 hovoĜí o povinnosti státĤ zajistit výkon práva pro všechny lidi
„bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo
jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního pĤvodu, majetku, rodu nebo jiného
postavení“. Z uvedené citace je patrné, že volby jsou pojaty v celé šíĜi, požadující zabezpeþení lidských politických práv – a to vþetnČ zachování možnosti lidu podílet se
na správČ vČcí veĜejných pĜímo. Formulace, omezující výkon lidských práv v oblasti
volebního práva z „odĤvodnČných“ pĜíþin, zapadá do celkového demokratického ducha
textu Paktu a nelze ji bez újmy na logice chápat jinak než jako pĜirozené omezení volebního práva vČkovými a zdravotními dĤvody þi v pĜípadČ zákonného trestu v rámci
demokratického právního Ĝádu. Ani v Paktu není vyjádĜena nutnost pĜímých voleb.
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Úmluva o ochranČ lidských práv a základních svobod, známá též jako Evropská
konvence lidských práv, obsahuje pasáže, týkající se voleb v Dodatkovém protokolu,
který byl pĜijat v PaĜíži v bĜeznu 1992 (na území ýSFR vstoupil v platnost v roce
1992). Ten v þl. 3 pĜináší závazek smluvních stran „konat v rozumných intervalech
svobodné volby s tajným hlasováním za podmínek, které zajistí svobodné vyjádĜení
mínČní lidu pĜi volbČ zákonodárného sboru“.
Návrh Smlouvy o ústavČ pro Evropu, která byla pĜipravována pro Evropskou unii,
ale jejíž ratifikaþní proces se v roce 2005 dostal do problémĤ, též obsahoval nČkolik
ustanovení, týkající se voleb. V þlánku I-10 o obþanství Unie se uvádí, že obþané þlenského státu Unie mají jako obþané Unie „právo volit a být voleni ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v þlenském státČ, v nČmž mají bydlištČ, za
stejných podmínek jako státní pĜíslušníci tohoto státu“. Toto právo je pak konkretizováno v hlavČ V, týkající se obþanských práv, která je souþástí Listiny základních práv
unie. ýlánek II-99 o právu volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu
uvádí, že „1. Každý obþan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského
parlamentu v þlenském státČ, v nČmž má bydlištČ, za stejných podmínek jako státní
pĜíslušníci tohoto státu. 2. ýlenové Evropského parlamentu jsou voleni v pĜímých a
všeobecných volbách svobodným a tajným hlasováním.“ Následující þlánek II-100 o
právu volit a být volen v obecních volbách uvádí, že „každý obþan Unie má právo volit
a být volen v obecních volbách v þlenském státČ, v nČmž má bydlištČ, za stejných
podmínek jako státní pĜíslušníci tohoto státu.“ Tyto pasáže Smlouvy shrnují volební
zásady, které jsou již v Evropské unii užívány.

4.5.

Praktické naplnČní práva

Mezinárodní standard lidských práv pĜedstavuje právní maximum, k jehož naplnČní by mČlo smČĜovat úsilí zákonodárcĤ a organizátorĤ, zajišĢujících volby. Toto
„praktické maximum“ je spojeno se dvČma problémy. PĜednČ je samo politickým kompromisem, který nezachycuje vždy lidská práva v jejich aktuálnČ poznané humanistické hloubce a šíĜce. Z druhé strany pak je nutné vidČt, že mezi textem mezinárodních
dokumentĤ o lidských právech a jejich naplnČním existuje celá Ĝada zprostĜedkujících
þlánkĤ. Tak napĜíklad Všeobecná deklarace lidských práv není normou mezinárodního
práva – je jen deklarací. Proto také Valné shromáždČní OSN vyhlásilo „Všeobecnou
deklaraci lidských práv jakožto spoleþný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím
úþelem, aby každý jednotlivec a každý orgán spoleþnosti, maje tuto deklaraci stále na
mysli, snažil se vyuþováním a výchovou rozšíĜit úctu k tČmto právĤm a svobodám a
zajistit postupnými opatĜeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a úþinné uznávání a zachovávání jak mezi lidem þlenských státĤ samých, tak i mezi lidem
území, jež jsou pod jejich pravomocí“ – ne tedy jako závaznou normu.
Na normu mezinárodního práva pĜetváĜely Všeobecnou deklaraci až Mezinárodní
pakt o hospodáĜských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o obþanských a politických právech. Tyto mezinárodní normy je následnČ nutné pĜevést do
souboru vnitrostátních zákonných norem. Tím ovšem celý problém nekonþí: pak nastupuje potĜeba vlastního materiálního zabezpeþení pĜijatých zákonĤ.
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Ke zvláštnostem volebního práva patĜí, že bývá nČkdy spojováno se zákonem urþenou povinností volit. Takto pojatá povinnost ukládá zúþastnit se volby, tj. dostavit
se v den voleb do volební místnosti, k níž byl voliþ pĜikázán, a vhodit jemu vydanou
obálku nebo hlasovací lístek do volebního osudí þi provést pĜedepsaný úkon na hlasovacím stroji. Volební povinnost platila i na území dnešního ýeska a Slovenska, a to
od poþátku platnosti všeobecného volebního práva v PĜedlitavsku až do roku
1954. V nČkterý zemích, napĜíklad v Belgii, ěecku þi Lucembursku, je volební povinnost i dnes. VlastnČ se ve sporu o volební povinnost stĜetávaly dvČ filosofické koncepce práva: pĜirozenoprávní teorie þi moderní vize lidských práv stojí pospolu proti normativní teorii práva, která neznala jiné právo než zákon státu. I podle Johna Stuarta
Milla myšlenka, „že volební právo je nČþím, co nazývají právem, a nikoli svČĜenou
hodností“, pĤsobí „mravní škodu“. Vycházel pĜitom z pĜedstavy, že „aĢ už se jakýmkoliv zpĤsobem vymezuje nebo pojímá idea práva, nikdo nemĤže mít právo (vyjma
v þistČ právnickém smyslu) na moc nad jinými; každá taková moc, která je nČkomu
pĜiznána, je vlastnČ v plném smyslu slova svČĜenou hodností.“1 V této tezi je vlastnČ
obsažena skrytá obhajoba volného mandátu – poslanec není vnímán jako zástupce zájmĤ voliþĤ, ale jako zcela nezávislá osobnost. Reprezentantce není definována jako
dobrovolná služba veĜejnosti na základČ volebním smlouvy, ale jako osobní þest. Zákon pak institutem volební povinnosti pĜenášel na obþana právo volit, které bylo
chápáno jako závazek vĤþi státu. Volební právo se tak mČní na veĜejnou funkci
obþana, vykonávanou v zájmu státu; nejde o žádné vrozené právo, ale jen o oprávnČní, které je udČlováno státem na základČ splnČní pĜedem stanovených podmínek.
V ménČ filozofickém vydání byla volební povinnost odvozována od prosté, ale neprokázané teze, že je-li nČkomu volební právo poskytnuto, je povinen je naplnit. NČkteré státy neplnČní volební povinnosti trestají takovými sankcemi jako jsou pokuty,
dĤtky, záznamy atd. V jiných pĜípadech je ale volební povinnost obsažena v normČ, jež
má povahu lex imperfecta – zákona, k nČmuž nejsou uvedeny sankce. Pak se ale snadno mČní volební povinnost ve formalitu, v níž nejde ani tak o to volbu vykonat, ale
projevit vnČjší úþast na volbách.
PĜevod volebního práva ve volební povinnost neodpovídá pĜedstavám o volebním
právu jako souþásti lidských práv. Jakmile se jednotlivcovo právo pĜetváĜí v povinnost,
ztrácí povahu zajištČní svobodné vĤle. ěeþeno slovy Jana Filipa, „podle subjektivního
práva nČco mohu, nejvýše smím, podle subjektivní povinnosti nČco musím nebo mám
uþinit. Mému právu proto odpovídá povinnost, avšak je povinností státu a ostatních
pĜípadnou realizaci tohoto práva zajistit, popĜ. respektovat.“2
Pojem „všeobecné volební právo“ vymezuje okruh osob, které se podílejí na volbČ
zástupcĤ tak, že toto lidské právo pĜisuzuje všem obþanĤm. Praktická realizace této
zásady však naráží i pĜi nejdemokratiþtČjším pĜístupu na Ĝadu technických podmínek,
které takto obecnČ vymezený okruh voliþĤ zužuje. Toto zúžení se v podmínkách demokracie zpravidla ohraniþuje zákazem bezdĤvodného vylouþení jednotlivých obþanĤ
1
2

MILL, John Stuart: cit. dílo, s. 137 – 138.
FILIP, Jan: Základní otázky volebního práva v ýSFR. Brno: Masarykova univerzita v BrnČ, 1992, s. 91.
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þi skupin z úþasti na svobodné volbČ jejich zástupcĤ, pĜiþemž ovšem nastává problém,
co je to „dĤvodné vylouþení“ z volebního práva. V demokratické praxi jsou dnes
uznávány þtyĜi základní censy, které omezují volební právo, aniž by byla narušena jeho zásadní všeobecnost.
x Podmínka státního obþanství. Výkon volebního práva ve státČ se v zásadČ spojuje
s povinnostmi vĤþi státu, pĜiþemž toto pojetí povinnosti se v první ĜadČ váže na obþanství. Tato transformace lidských práv v práva obþanská souvisí s organizaþním
rozdČlením lidstva na suverénní státy.
ZdĤvodnČní tohoto omezení volebního práva zpravidla hovoĜí o tom, že cizinci nejsou zodpovČdni za dĤsledky svého rozhodnutí. PĜekonání tohoto limitu lidských práv
je vázáno na omezování suverenity státu, a to v dvojím procesu internacionalizace.
PĜednČ se vytváĜejí nadstátní þi suprastátní celky, které pĜebírají nČkteré pravomoci
státu a jejichž pravomoci se vztahují pĜímo k obþanĤm jednotlivých státĤ. Takovýmto
útvarem je novČ vzniklá Evropská unie, jejíž Evropský parlament je volen pĜímo obþany. Volební právo tak není vázáno na státní obþanství, ale na obþanství v nČkterém
z þlenských státĤ Evropské unie; hovoĜí se o obþanství Evropské unie. Tento proces by
teoreticky vzato mohl smČĜovat k vytvoĜení celosvČtového zastupitelského orgánu a
volby do nČho by pak byly ve znamení úplného zrušení podmínky státního obþanství.
Druhým procesem, který stírá povinnost být státním obþanem pĜi úþasti ve volbách, je
udČlování volebního práva lidem žijícím nebo pracujícím na území státu, v nČmž probíhají volby, a kteĜí mají jiné státní obþanství. Tato praxe byla zavedena v osmdesátých
letech v NČmecké demokratické republice pĜi komunálních volbách. Ve Velké Británii
zase mají právo jít k volbám i obþané Commonwealthu, kteĜí mají ve Velké Británii
trvalý pobyt. Obdobné právo mají i britští obþané v Irsku a irští obþané ve Velké Británií. V listopadu 1991 Rada Evropy doporuþila svým þlenským státĤm, aby zajistily
aktivní i pasivní volební právo do místních orgánĤ cizincĤm, žijícím na jejich území.
NČkdy je výkon volebního práva, spojovaný se státním obþanstvím, vázán i na
podmínku trvalého pobytu. Zpravidla pak nejde ani tak o délku pobytu, ale o formální pĜihlášení. Technicky mĤže pak být volební právo vázáno na výkon volebního práva
na území státu – nebo naopak se volby organizují i v zahraniþí, þi je možné svĤj hlas
zaslat poštou. Budoucnost s nejvČtší pravdČpodobností patĜí hlasování po internetu.
x Podmínka vČku. I zde se jedná o omezení koncepce volebního práva jako lidského
práva ve prospČch pĜedstavy obþanského práva. Jde však o klasický problém pĜirozenoprávní teorie, který nejrĤznČjší teoretici Ĝeší metaforickým konstatováním, že
volební právo u nezletilých „spí“. VČková hranice pak není chápána jako podmínka
„výkonu“ volebního práva, nýbrž jako pĜedpoklad „nabytí“ volebního práva.
x Podmínka zpĤsobilosti k právním úkonĤm. Tato podmínka výkonu volebního
práva je odĤvodĖována tvrzením, že ten, kdo není schopen obstarávat svoje záležitosti, není schopen obstarávat ani veĜejné záležitosti.
Z demokratického chápání volebního práva postupnČ vymizela pĜedstava, že tato
teze se vztahuje na chudinu a na neúspČšné podnikatele – bankrotáĜe, lidi, jejichž majetek je pĜedmČtem konkurzního Ĝízení atd. JeštČ John Stuart Mill neváhal napsat, že
pokládá za „úplnČ nepĜípustné, aby mČl nČkdo hlasovací právo, aniž by umČl þíst, psát
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a dodávám, vykonávat bČžné poþetní úkony... Je také dĤležité, aby shromáždČní, které
povoluje danČ... volili výhradnČ ti, kteĜí nČþím k uloženým daním pĜispívají... Pokládám za principiální požadavek, aby ten, kdo dostává podporu od farního okresu, byl
rozhodnČ vylouþen z volebního práva... BankrotáĜi by se mČlo volební právo
odejmout.“1 Dnes se nezpĤsobilost k právním úkonĤm zpravidla chápe jako zvláštní
pĜírodní rozmČr lidského práva – volebního práva jsou zbaveni duševnČ nemocní lidé.
x Ztráta volebního práva. Toto omezení je nejproblematiþtČjším ohraniþením volebního práva, neboĢ zákonem vymezuje hranici lidských práv. Logickým východiskem tohoto limitu je ale skuteþnost, že meze volebního práva jsou dány rozporností lidských práv. NaplnČní práv je zpravidla spojeno se zákonem a ani ten
nejdokonalejší zákon není dokonalý.
Omezení volebního práva na základČ zákonného rozhodnutí soudu je spojeno s výkonem trestu za kriminální delikty – tedy takovým narušením spoleþenského soužití a
obþanských norem, které znamenají sebevylouþení ze spoleþenské samosprávy prostĜednictvím voleb. NČkdy mĤže být dĤvodem zbavení volebního práva politickoprávní delikt, napĜíklad vlastizrada. I pĜi akceptování této teze zĤstává nejasná hranice
toho, jak závažné musí být ono narušení soužití a norem, jak vČdomé je ono sebevylouþení, jak dlouhou platnost má. Takovéto omezení volebního práva je tedy možné
jen na základČ zákona, pĜiþemž musí být chránČna podstata a smysl volebního
práva. Dalším, a to nejen technickým problémem pak je, jak a zda realizovat volby
v nápravných zaĜízeních pro ty odsouzené, kteĜí neztratili volební právo – jak vypadá
ve vČzeĖských podmínkách pĜedvolební kampaĖ a možnost svobodného kvalifikovaného rozhodnutí voliþe?
I splnČní všech tČchto podmínek nabytí volebního práva ještČ neznamená možnost
úþasti na volbách. Složitost volebních systémĤ a technické požadavky, spojené se zajištČním rovného a tajného hlasovacího práva, vyžadují ještČ splnČní nČkterých pĜedpokladĤ výkonu volebního práva. Takovýmito pĜedpoklady jsou v první ĜadČ zápis do
seznamu voliþĤ, neztratit volební právo z dĤvodu ochrany zdraví lidu napĜíklad v rámci opatĜení pĜi epidemii, a prokázání totožnosti voliþe. PrávČ tento požadavek splnČní
podmínek nabytí volebního práva a pĜedpokladĤ výkonu volebního práva vede ke zpochybĖování koncepce volebního práva jako práva pĜirozeného. Proto také v roce 1948
BedĜich Bobek mohl napsat, že „dnes se všeobecnČ uznává volební právo za veĜejnou
funkci obþanĤ.“2
Vývoj pasivního volebního práva jako práva obþana získat volenou funkci kopíroval rozšiĜování aktivního všeobecného volebního práva. Rozdíl byl zpravidla spojen s vyšším vČkem a v úvodních etapách vývoje voleb nČkdy i s vČtším majetkem
nebo odvodem daní. V nČkterých zákonech se dodnes objevují požadavky na kandidátovu dobrou morální povČst, urþité náboženské vyznání a jiné náboženské nároky, znalost jazyka, slib vČrnosti, znalost þtení a psaní, urþitý stupeĖ vzdČlání, þlenství v politické stranČ, bydlištČ v zemi (po delší dobu), fyzická kondice atd.
1
2

MILL, John Stuart: Úvahy o vládČ ústavní. Citované vydání, s. 117 – 120.
Slovník veĜejného práva þeskoslovenského. Sv. V., Brno: Rovnost, 1948, s. 312.
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Právní historie, ale i volební souþasnost znají i negativní vymezení požadavkĤ pro
nabytí pasivního volebního práva – napĜíklad pro zvolení do funkce nesmí být kandidát
ve vojenské službČ, jindy obþan nemĤže kandidovat, neboĢ poþet funkþních období je
pro jednoho þlovČka omezen þi je povinná rotace ve funkcích, nČkdy pĜekáží nabytí
obþanství jiného státu, pĜíslušnost k bývalému panovnickému rodu þi šlechtictví atd.
Nevolitelnost mĤže být také vymezena jako zákaz jakéhokoliv slibu vČrnosti cizímu
státu, bankrot, výkon trestu odnČtí svobody, politická nezpĤsobilost (napĜíklad kolaborace), pĜíbuzenství s hlavou státu, spáchání volebního podvodu, ztráta obþanských práv
atd. Takováto nevolitelnost je chápána jako omezení pasivního volebního práva,
které vede k neplatnosti volby.
NeménČ þasté jsou i rĤzné pĜípady nesluþitelnosti výkonu funkce, o níž se kandidát uchází, s výkonem funkce jiné. Tak lze napĜíklad stanovit nesluþitelnost výkonu
poslaneckého mandátu – tedy nikoliv jeho nabytí – s funkcemi duchovního, soudce,
prokurátora, vojáka z povolání, pĜíslušníka policie þi sboru nápravné výchovy, prezidenta; poslanec jedné komory parlamentu nemĤže být zároveĖ poslancem druhé komory, poslanec nejvyššího zákonodárného sboru zpravidla nemĤže být poslancem v místních zastupitelských sborech atd. V takovýchto pĜípadech je volba pokládána za platnou, avšak zvolený se musí rozhodnout, které z funkcí dá pĜednost. Podmínkou výkonu (nikoli nabytí) mandátu bývá i ovČĜení volby þi složení poslaneckého slibu bez výhrad atd.
Dnes jsou jako oprávnČné požadavky nabytí pasivního volebního práva uznávány státní obþanství, urþitý vČk a zpĤsobilost k právním úkonĤm. Dalšími zvláštními podmínkami, stanovenými zákonem, mohou být složení volební kauce (napĜíklad
ve Velké Británii) þi urþitý poþet podpisĤ na podporu kandidatury. NČkdy, jako je tomu napĜíklad pĜi kandidatuĜe na prezidenta Spojených státĤ, je požadováno obþanství
od narození. V ústavách mnoha zemí je stanoveno, že prezidentem lze být zvolen pouze na dvČ období za sebou – je tomu tak napĜíklad nejen v USA, Rusku a ýínČ, ale též
v ýesku a na Slovensku. Zvláštním zpĤsobem mohou být uplatnČny v zákonČ i další
podmínky uplatnČní volitelnosti: napĜíklad mĤže být stanoveno, že kandidovat lze jen
na kandidátní listinČ politické strany, hnutí þi koalice, musí být dán písemný souhlas
s kandidaturou obsahující þestné prohlášení, že nejsou známy pĜekážky volitelnosti, je
možné být jen na kandidátní listinČ jedné politické strany, hnutí þi koalice. Tak je tomu
napĜíklad pĜi volbČ poslancĤ v ýesku i na Slovensku. Spojování pasivního volebního
práva se stranickou kandidátkou pak þasto dostává podobu regulace spolþovacího práva: Zpravidla je zakázáno vytváĜet tzv. nedemokratické strany. V ĜadČ uvádČných pĜípadĤ nevolitelnosti a nesluþitelnosti výkonu volené funkce s funkcí jinou se jedná o
zásah do nČkterých lidských práv.
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Souþasná liberální demokratická teorie i praxe zavrhly vizi radikálních osvícencĤ o
jednotné a vždy pravdivé vĤli lidu. Již nehledají obecnou vĤli, ale nástroje Ĝízení vztahĤ mezi zájmy i postoji jednotlivcĤ a skupin uvnitĜ veĜejnosti. Demokratická politika
již není chápána jako naplnČní požadavkĤ lidu. Je vnímána jako proces, bČhem nČhož
se sjednocují zájmy jednotlivcĤ a skupin, hledá se hierarchie tČchto zájmĤ, priority a
kompromisy mezi nimi, ale i zpĤsoby odmítnutí þi potlaþení nežádoucích požadavkĤ i
aktivit. Jedním z nástrojĤ, který umožĖuje tento demokratický proces, je vymezení
spoleþných znakĤ v zájmech urþitých jedincĤ a následnČ nalezení odlišných znakĤ þi
zájmĤ této skupiny od skupiny jiné. Jsou-li tyto skupiny patĜiþnČ velké a organizované
a smČĜují-li jejich aktivity k uchopení moci þi k podílu na moci, pak se v pĜípadČ tČchto
skupin hovoĜí o politických stranách. A jak uvádČjí Vít Hloušek a Lubomír Kopeþek,
politické strany pĜedstavují v mnoha ohledech „privilegované aktéry politického procesu v soudobých demokraciích“, pĜiþemž „jejich vývoj odráží pomČrnČ plasticky vývoj
politického systému jako celku“.1
V dnešním pojetí je politická strana organizovaná skupina lidí, spojená za úþelem získat a využít státní moc. Byl to pravdČpodobnČ Thomas Jefferson, kdo se nejvíce zasloužil o vytvoĜení moderní demokratické politické strany. Spojení „moderní
demokratická“ v daném pĜípadČ znamená, že jde o politickou stranu, která umí být
ústavní demokratickou opozicí – být protivládní stranou, uznávající stejné konstituþní principy jako vláda. Takováto strana je opozicí, zamČĜenou proti urþité politice,
ale ne proti legitimitČ režimu. ěeþeno obecnČji, demokratická strana užívá
k uchopení a udržení politické moci ústavní a zákonné metody. Se vznikem tČchto
stran „jeffersonovského“ typu se zformovala opozice odpovČdná, efektivní a nakonec i
respektovaná þi dokonce chtČná. PrávČ takto byl uþinČn jeden z dĤležitých krokĤ ke
srĤstání liberalismu s demokratickou doktrínou a republikanismu s demokratismem.
Z druhé strany dĤvodem existence takových stran je obhajoba skupinových zájmĤ
– které mohou v urþitých pĜípadech mít i charakter zájmĤ celospoleþenských –
prostĜednictvím voleb.

1

HLOUŠEK, Vít, KOPEýEK, Lubomír: Konfliktní demokracie. Citované vydání, s. 8.
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Role politých stran bývá rĤzná, þasto v závislosti na povaze režimu, ale i s ohledem
na šíĜku cílĤ, které si klade. Mezi obecnými funkcemi politických stran, které lze zachytit v demokratickém režimu, jsou zpravidla uvádČny:
y organizaþní funkce, prostĜednictvím které strana sjednocuje lidi obdobných zájmĤ;
y osvČtová funkce, prostĜednictvím které strana
 zajišĢuje identifikaci svých þlenĤ a pĜívržencĤ s urþitým hodnotovým kodexem
þi programem,
 propaguje tento program nebo hodnotový kodex vnČ svých struktur, mezi nerozhodnuté i protivníky;
y mobilizaþní funkce, prostĜednictvím které strana Ĝídí své þleny a pĜívržence do nČjaké akce, napĜíklad volební aktivity;
y poskytování vĤdcĤ a formování vlády je zvláštní funkcí strany, prostĜednictvím
které se strany podílejí na formování mocenské elity státu.
Ve volbách strany uplatĖují všechny zmínČné funkce. Z hlediska pĜemČny vĤle veĜejnosti v politickou reprezentaci je zvláštČ dĤležitá ona poslední funkce – ve vČtšinČ
demokracií nejsou kandidáti ve volbách vedeni jako individuality, zastupující hlas
národa, ale jsou vybíráni stranami a stavČni jako reprezentanti stran. Tato skuteþnost dává do rukou vedení stran a stranických aparátĤ možnost ovlivnit faktickou podobu voleb. OtevĜené primární volby, v nichž se ještČ pĜed skuteþnými volbami mohou
obþané bez ohledu na vlastní politickou orientaci podílet na výbČru stranických kandidátĤ, jsou mimo území USA, kde dokonce znají zákonnou povinnost provádČt primárky, jen zĜídka užívanou technikou výbČru kandidátĤ – i tak se ale jedná pouze o výbČr
z pĜedem ustavené skupiny kandidátĤ. Na rozdíl od amerických primárek v NČmecku
zákon pĜedepisuje výbČr kandidátĤ na shromáždČní oprávnČných þlenĤ þi delegátĤ
strany tajnou volbou. UzavĜené primární volby, v nichž þlenové strany vybírali mezi
nČkolika uchazeþi budoucí kandidáty na poslance za vlastní stranu, jako první v ýSFR
odzkoušela Komunistická strana ýech a Moravy ve volbách roku 1992.
Podle souþasné demokratické teorie politické strany odrážejí vĤli veĜejnosti a
tvoĜí jedno ze základních spojení mezi obþanem a státem. Jestliže se pĤvodnČ pohlíželo na politické strany jako na pĜíþiny konfliktu ve spoleþnosti, dnes jsou politické
strany pokládány za dĤsledek existence rozporných zájmĤ ve spoleþnosti. A nejen to.
Sociologové jako Edward Ross a Georg Simmel ve svých analýzách role institucionalizovaného konfliktu v politickém systému dospČli k názoru, že politické strany pĜedstavují regulérní kanály pro vyjádĜení konfliktních zájmĤ – a právČ tato institucionalizace pomohla stabilizovat mnohé národní státy. Byla nejen uznána zákonitost konfliktu v demokratické spoleþnosti, ale pochopení jeho vyjádĜení v podobČ stranického systému je vidČno jako nástroj integrace spoleþnosti. NČkdy se též hovoĜí o
socializaþní funkci sociálnČdemokratických a socialistických stran, který svým þlenĤm
pomohly zaþlenit se do kapitalistického spoleþenského uspoĜádání. Tuto roli ovšem
nehrají všechny politické strany, zvláštČ ne radikální strany.
Liberální pojetí demokracie pĜedpokládá, že právČ strany vnášejí do obþanské veĜejnosti Ĝád, dávají jí politickou strukturu. Politické strany sjednocují vĤli skupin
obþanĤ tím, že v rámci demokratického Ĝádu organizují zájmy jednotlivcĤ; tato organi106
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zace je pak použita k výbČru vedoucích pĜedstavitelĤ státu podle urþitých pravidel.
V dnešní politické teorii pĜevládá názor, že konkurence politických stran je jedním
ze základĤ stability demokracie. Strany jsou chápány jako jeden z nejdĤležitČjších
nástrojĤ promČny suverenity národa na suverenitu parlamentu.
Politické strany hrají nenahraditelnou roli pĜi mobilizaci veĜejnosti ve volbách.
Stranická práce však zĤstává na okraji zájmĤ vČtšiny obþanĤ – znaþná þást organizaþní
role stran se vyþerpává mimo vlastní stranické Ĝady. Podle dostupných údajĤ v souþasných demokratických státech nepĜesahuje stranická organizovanost veĜejnosti
10 % dospČlé populace; v ýesku pak jsou to necelá dvČ procenta obyvatelstva.
Vztah strana – voliþ není nikterak prostý. Z hlediska pohledu straníka na veĜejnost
pĜed volbami je nutné rozlišit:
 voliþe strany, mezi nimiž lze rozlišit stálé voliþe a fluktuující voliþe,
 satelitní organizace jako odbory, ženské a sportovní spolky, mládežnické organizace, milice atd., které organizuje strana k posílení svého vlivu v rĤzných
sociálních skupinách a na jejíchž práci se nemusejí podílet jen þlenové strany,
 þleny strany, mezi nimiž jsou pasivní a aktivní jednotlivci,
 aktivisty strany, což zpravidla bývají straniþtí funkcionáĜi nejrĤznČjších stupĖĤ a je obklopující aktiv,
 stranický aparát, který tvoĜí zamČstnanci strany, jejichž úkoly i pravomoci
bývají v rĤzných stranách a situacích odlišné,
 poslance za stranu, mezi nimiž zpravidla bývají i vedoucí pĜedstavitelé dané
politické strany,
 vedení strany.
Ne každá strana musí mít všechny tyto vrstvy. Každá tato skupina má své odlišné
sociální charakteristiky, odlišný stupeĖ identifikace se stranou, odlišné zájmy a chování. Všechny je ale tĜeba alespoĖ þásteþnČ koordinovanČ vést k relativnČ jednotnému
politickému þinu – hlasování.

5.1.

Vznik politických stran

ěada historikĤ i teoretikĤ se domnívá, že politické strany byly souþástí politického
života od jeho poþátku. Bez obtíží nalézají politické strany jako relativnČ organizované
skupiny usilující o dobytí þi udržení moci jak ve starovČkých státech, tak v renesanþní
Itálii þi v novovČkých revoluþních klubech nebo volebních výborech. V zásadČ mají
pravdu. Pro potĜeby této knihy je však vhodné oddČlit frakce, vzniklé rozštČpením
politické elity podle specifických mocenských zájmĤ, od moderních politických stran,
pro nČž je cesta k moci spojena s volbami.
Politické strany si dĤvČru demokratických a liberálních teoretikĤ nezískaly snadno.
I když ani v 18. století nemČl výraz „strana“ pouze pejorativní zabarvení, negativní
vztah ke stranám pĜevládal. Dodnes je þasto citována slavná vČta Jonathana Swifta
z roku 1727, že „strana je šílenstvím mnoha pro zisk nČkolika“. V ĜadČ vystoupení
nejrĤznČjších tehdejších teoretikĤ i praktických politikĤ, ale i v nČkterých slovnících
oné doby splývaly výrazy „strana“ a „frakce“ – a obraz frakce v politickém náro107
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dČ byl spojen s vizí obþanských válek v Anglii. Takové strany byly oprávnČnČ vidČny
jako tvĤrkynČ politických konfliktĤ, tedy jako zdroj zhoubné anarchie. ZároveĖ byla
strana chápána jako nástroj prosazení zájmĤ malé skupiny prostĜednictvím získání
politické moci ve státČ – tedy jako agent tyranie. ěeþeno rousseauovskými slovy, politické strany štČpí obecnou vĤli a znemožĖují naplnit obecné dobro. Tuto argumentaci
lze dodnes nalézt ve zdĤvodĖování pĜedností politických systémĤ s jednou politickou
stranou nebo bez politických stran.
Moderní politické strany vznikaly postupnČ, a to ve tĜech základních etapách,
k nimž by dnes bylo možné pĜipojit ještČ jednu:
x PĜednČ se strany vytváĜely jako frakce uvnitĜ mocenské, tedy majetkové a politické elity. Tyto zárodeþné strany byl velice kĜehké, ad hoc vytvoĜené koalice skupiny vĤdcĤ.
x V druhé fázi se strany formovaly z organizace, spojující þást legislativní elity a
z místních výborĤ, vzniklých na podporu této elity. Voliþská klientela stran byla
malá, homogenní, snadno pĜehledná a kontrolovatelná.
x Ve tĜetí etapČ se objevují masové politické strany. Tyto masové strany jsou, jak
píše Giovanni Sartori, (1) spojeny s vytvoĜením stabilní a široké organizace, jdoucí
pĜes celou zemi a (2) prezentují se jako „abstraktní entita“, vymezená ideologicky
nebo pragmaticky, což umožĖuje stabilní identifikaci þlenĤ s touto organizací.1
x V souþasné dobČ lze zaznamenat vznikání þistČ volebních þi mediálních stran,
které se formují do znaþné míry jako podnikatelský zámČr urþitých lidí spojených s masovými sdČlovacími prostĜedky, pĜedevším s televizí.
Jak bylo Ĝeþeno, rodištČm politických stran jsou Spojené státy, ale vznikly jako nechtČné dítČ své doby, vedlejší produkt tolerantního republikanismu. PatĜí k paradoxĤm moderních dČjin, že tvĤrci stranického systému USA vidČli politické strany
jako vĜedy na politickém tČle. Jejich odpor ke stranictví vyrĤstal z pĜesvČdþení, že právČ politické strany ohrožují republikánský þi demokratický režim. Strany tak vznikaly
do znaþné míry proti vĤli svých tvĤrcĤ, jako domnČle doþasné opatĜení. Stalo se to tak,
že se ve volbách roku 1796 proti tehdy vládnoucím Hamiltonovým federalistĤm, což
byl názorový þi zájmový proud, zorganizovali Jeffersonovi republikáni, kteĜí se pozdČji zmČnili v Demokratickou stranu. Toto dČlení obþanské spoleþnosti se ukázalo nejen
jako trvalé, ale i výhodné pro rozvoj republikanismu a demokratismu. Ovšem George
Washington ještČ v projevu na rozlouþenou varoval pĜed „zhoubnými dĤsledky stranického ducha“ a sám Thomas Jefferson se ohrazoval proti Hamiltonovu obvinČní, že
založil stranu. Ani federalisté, ani republikáni nevnímali sebe jako odlišné politické
strany – obČ uskupení doufala, že odstraní stranický konflikt tím, že vstĜebají nevinné a
pomýlené þleny i programové motivy druhé skupiny.
Jak je patrné, vize stranictví jako frakcionáĜství uvnitĜ elity se netýká jen válek rĤží,
ale má i velkou vypovídající hodnotu z hlediska historie vzniku moderních politických
stran. Mnohé strany se zrodily jako dĤsledek institucionalizace konfliktu uvnitĜ vlád1

SARTORI, Giovanni: Structuring the Party System. In: The West European Party System. Ed. by
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noucí elity. Až pozdČji se, v návaznosti na toto štČpení elity, zaþaly formovat politické
strany zahrnující pĜedstavitele nižších sociálních vrstev a mezistranický konflikt se
postupnČ pĜenesl do celého politicko-sociálního systému. Ovšem ještČ v polovinČ
19. století mimo hranice Spojených státĤ neexistovala žádná politická strana v moderním slova smyslu.
Samotná idea politické strany v moderním pojetí zdomácnČla ve Spojených státech
až v druhé generaci amerických politických vĤdcĤ – u tČch, kteĜí v dobČ konfliktu republikánĤ a federalistĤ byli dČtmi. To však nic nemČní na faktu, že Demokratická
strana ve Spojených státech je nejstarší existující politickou stranou svČta. Je
ovšem tĜeba dodat, že americké politické strany se na federální úrovni formovaly pĜedevším jako nástroje pro volbu prezidenta, zatímco poslanci a senátoĜi byli a jsou voleni v rámci jednotlivých státĤ – tedy i s ohledem na místní zájmy a hodnotové priority. Tato skuteþnost významnČ ovlivĖuje ideologickou orientaci politických stran
v USA – je více promČnná a mozaikovitá než v evropských zemích. To nČkteré autory
vede k þastému citování slavného výroku Jamese Bryce – britského právníka, historika
a politika na pĜelomu 19. a 20. století –, podle nČhož „obČ velké americké strany byly
srovnávány s prázdnými lahvemi, do nichž lze nalévat jakoukoli tekutinu, pokud jen se
zachovávají stejné nálepky“. Až evropským stranám lze plnČ pĜiĜadit ony vývojové
etapy, spojující legislativní elity a ideologie.
Poþátky moderních politických stran v EvropČ sahají do šedesátých let 19. století –
tedy do stejné doby jako poþátek þeského stranictví – ale mají bohatou prehistorii.
Tomuto zrodu ale pĜedcházela celá Ĝada pĜípravných událostí. Byla to Velká Británie,
která jako první evropský národní stát uznala legitimitu opozice, a to dokonce již
v polovinČ 18. století. Tehdejší torizmus byl pĜevážnČ opozicí lokálních vládcĤ vĤþi
whigovské centrální moci. Mnozí historici a sociologové stranictví však þasto hledají
zárodky evropských politických stran v literárnČ-politických proudech a filozofických spoleþnostech pĜed Velkou francouzskou revolucí a po ní. Ty pĜedznamenaly
vznik dnešních politických stran a plnily do urþité míry stejnou roli jako místní volební
kluby ve Spojených státech. Politické strany vznikaly jako instituce, které mČly zajistit
úspČch kandidátĤ ve volbách. Nezrodily se však v dĤsledku uzákonČní všeobecného
volebního práva, ale jsou spojeny se vznikem moderního parlamentarismu. Proto lze
vidČt zárodky dnešních evropských politických stran v legislativních skupinách, které
se objevily ve Francii již v polovinČ 18. století, v Japonsku až v 70. a 80. letech 19.
století. V polovinČ 19. století se již v parlamentech formovaly strany jako elitní
politické skupiny. Z tČchto frakcí pak po pĜijetí liberálních shromažćovacích a
spolþovacích zákonĤ a všeobecného volebního práva vznikaly masové organizace.
V periodizaci vývoje politických stran existuje v zásadČ shoda. NapĜíklad podle sociologa Maxe Webera prošel vývoj dnešních politických stran tĜemi stadii: od aristokratických klik pĜes malé skupiny notáblĤ až po plebiscitní demokratické strany. V již
citované práci Politické strany Maurice Duverger pĜímo tvrdí, že obecný mechanismus
vzniku politických stran je jednoduchý a má vlastnČ mimoideové poþátky: napĜed se
vytvoĜily parlamentní skupiny, pak vznikaly volební výbory. Když se následnČ
zformovaly trvalé vztahy mezi poslanci a volebními výbory, je politická strana na
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svČtČ. ěeþeno jinými slovy, podle Webera a Duvergera, ale i podle již citovaného
Rokkana, je rozvoj moderních masových politických stran organicky srostlý s rozvojem parlamentarismu a rozšiĜováním volebních práv. PrávČ tyto procesy vedly k nahrazení organizací, založených na volebních výborech, organizacemi s vnitĜní strukturou.
Duverger ale nevidČl konec formování stranického systému pouze ve vytvoĜení takovýchto politických stran. Tento proces chápal jen jako výchozí etapu vzniku dnešního stranického systému – období zrodu jakýchsi „interních“, „vnitrosystémových“
politických stran, vyrĤstajících uvnitĜ volebního a parlamentního rámce. Takto se
formovala republikánská a demokratická strana ve Spojených státech, konzervativní a
liberální strana ve Velké Británii a v KanadČ, konzervativní strany ve Skandinávii
v polovinČ století, NárodnČ liberální a Progresivní strana v BismarckovČ NČmecku,
Liberální a Progresivní strana v Japonsku a Liberální strana v Itálii 19. století. Po vzniku „interních“ politických stran následoval zrod „externích“ politických stran. Tyto
politické strany se formovaly vnČ vládnoucí elity, stály mimo parlament a mimo
rámec volebního systému. Jejich zrod je spojen s rozvojem sociální základny kapitalismu po prĤmyslové revoluci, s hlubším poznáváním specifických sociálnČ politických
zájmĤ rĤzných skupin a tĜíd a mnohdy i s rozšiĜováním volebního práva.
„Externí“ politické strany vznikly v dĤsledku snahy po emancipaci nových sociálních skupin a obhajoby nČkterých ideovČ politických zájmĤ, které liberální kapitalismus odsouval na vedlejší kolej. ProstĜednictvím politických stran se tyto skupiny dožadovaly výraznČjší reprezentace svých požadavkĤ a vČtšího podílu na moci. Tento
proces se týkal hlavnČ levicových stran na konci 19. století – masové politické organizace byly v první ĜadČ záležitostí sociálních demokratĤ a socialistĤ. PĜibližnČ stejné
poþátky však mají i kĜesĢanské nebo kĜesĢansko-demokratické strany.
Obdobnou roli, jakou mČly pĜi vzniku „interních“ politických stran aristokratické
mocenské skupiny, sehrály na poþátku formování „externích“ politických stran odbory
ve Velké Británii, zemČdČlská družstva pĜi vytváĜení agrárních stran ve Skandinávii,
náboženské organizace v Belgii, Rakousku, NČmecku, Francii þi Itálii a podobnČ. Protože nové „externí“ politické strany mČly nevýhodnČjší výchozí postavení v zápase o
moc než strany „interní“, byly ve srovnání s nimi více centralizované, programovČ
vyhranČné i sjednocené a zároveĖ též disciplinované. PrávČ ony byly nositelkami té
funkce politických stran, která je spojována s úkolem být ideologickým nástrojem a
vyznaþovat se odporem vĤþi vládnoucím hodnotám.
Zdaleka však vždy neplatí þasto pronášená teze, že poþátek stran je ve vyjasnČné
ideové doktrínČ, kolem níž se zorganizuje skupina, aĢ již v parlamentu þi mimo nČj, ze
které se vyvine politická strana. Mnohdy to byl geografický pĤvod poslancĤ, jejich
lokální zájem þi pĜání bránit zvláštní profesní zájem, co posloužilo jako první podnČt
pro vytvoĜení politické strany. Tak vznikl napĜíklad BretaĖský klub Národního shromáždČní revoluþní Francie, který se až pozdČji postupnČ promČnil v Jakobínský klub.
Takovéto „externí“ politické strany se formovaly jako opozice autokratickému systému. Autokracie v daném pĜípadČ znamená omezená demokratická práva, tedy i volební práva. Podle Dahla byla vazba mezi formováním stran a demokratiþností voleb1

DUVERGER, Maurice: Political Parties. Citované vydání, s. XXIV – XXX.

110

Volby – svátek demokracie!

ního práva tak výrazná, že napĜíklad zvláštní dČlnická strana nevznikla ve Spojených
státech proto, že reprezentativní vláda a široce pojaté volební právo byly zavedeny
dĜíve, než mČstský proletariát zaþal prosazovat své specifické požadavky vĤþi politickému a sociálnímu systému. Ve Velké Británii byl postup jiný: napĜed reprezentativní
vláda, pak organizace mČstského proletariátu a nakonec bylo uzákonČno všeobecné
volební právo. V NČmecku pak urbanizace a dČlnické strany, ale i všeobecné volební
právo pĜedcházely zformování reprezentativní vlády.1
I když základní vývojová linie vznikání politických stran je zĜejmá, neexistuje jednotný model vytvoĜení strany. Jak upozorĖuje þesko-švýcarský politolog Miroslav
Novák, „podle výzkumu na Northwestern University 34,6 % stran ve svČtovém mČĜítku vytvoĜili držitelé politické moci, 21,8 % jiní þlenové politické nebo administrativní
elity, 30,2 % pĜedáci rĤzných sociálních skupin, 7,7 % politiþtí vĤdci stojící mimo
zákon, 1,9 % cizinci a jen 3,8 % obþané bez zvláštní organizaþní podpory“.2
V þeském prostĜedí vznikla jako první Národní strana, staroþeši, a to v roce 1860;
mČla však do znaþné míry podobu hnutí, honoraþní strany.3 Proto se zpravidla uvádí
jako skuteþnČ první þeská politická strana v moderním pojetí Národní strana svobodomyslná, známá jako mladoþeská, která byla založena v prosinci 1874. Ta pozdČji
zanikla. A tak z dnešních politických stran lze za stranu s nejdelší historií – byĢ
s urþitou ne bezvýznamnou bez diskontinuitou – pokládat sociální demokracii. Poþátek
slovenského politického stranictví lze spojit s obdobím 1870 až 1871, kdy vznikla
Slovenská národní strana.

5.2.

Politická strana jako zlo

Kritika existence politických stran je sice v souþasnosti již výjimeþná, avšak kritika
jejich konkrétného fungování a role je pomČrnČ þastá. I nČkteré popisy þinnosti stran
mají pĜídech mravních výhrad, jak je tomu napĜíklad v díle nČmeckého sociologa Maxe
Webera. Pro tohoto autora byly politické strany spoleþenské organizace s dobrovolným
þlenstvím, které se snaží „získat moc ve státČ pro své vedení“. Takto mají aktivní þlenové strany získat rĤzné možnosti jak „dosáhnout materiálních cílĤ nebo osobních
výsad þi obojího najednou“.
Mezi tČmi, kdo nejvýraznČji v moderní teorii politiky pĜispČli ke kritickému pohledu na politické strany, patĜil nČmecký sociolog Robert Michels. Jeho „železný zákon
oligarchizace“ ukázal na nČkteré dĤsledky vzniku masových stran, zvláštČ pak dČlnických. Michels v knize K sociologi stranictví v moderní demokracii (1911; tato práce je
v ýesku známa pod názvem Strany a vĤdcové) upozorĖoval, že v politické stranČ jako
v každém velkém organismu vzniká dČlba práce, pĜiþemž profesionální vĤdcové a apa1
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Viz MALÍě, JiĜí : Systém politických stran v þeských zemích do roku 1918. In: MALÍě, JiĜí, MAREK,
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rát formují vlastní existenþní zájem. Organizace se tak z prostĜedku k dosažení cíle
stává samoúþelem. Vznik nové oligarchie pak pĜedznamenává konec tĜídního boje –
„socialisté mohou zvítČzit, ne však socialismus“.
V þeských podmínkách byl nejvášnivČjším kritikem nešvarĤ politických stran Edvard Beneš. Jeho první stati, kritizující stranictví, pocházejí z roku 1914, poslední
verze této kritiky – v níž nic nezmČnil na ostrosti pohledu – je z doby Benešova pĤsobení v emigraci bČhem 2. svČtové války. Benešova analýza politického stranictví je
natolik zevrubná a stále aktuální, že si zaslouží vČtší pĜiblížení i prostĜednictvím delších citací.
Beneš spatĜoval ve stranictví sebevražedný rys demokracie: vidČl psychologii „politického stranictví jako zjev antidemokratický“. Za hlavní nebezpeþí pokládal to, že
prĤmČrný straník není proniknut demokratickými ideály. Straník uniká diskusi o svém
pĜesvČdþení, neboĢ se o nČ bojí – je na nČm hmotnČ þi jinak zainteresován. Trpí štítivostí k pĜíslušníkĤm jiných stran – dává se strhnout k nespravedlnosti, zaujatosti, netaktnosti, nekulturnosti a barbarství. Má sklon k machiavelismu, je násilnický a fanatický, uchyluje se k podvodĤm a lžím.
Podle Beneše „život politické strany je boj. Zásada vČtšiny pĜi volbách a hlasováních ve snČmovnách jí dává buć skoro naprostou moc a volnost jednat ve státČ a v obci
podle své vĤle, þasto úplnČ bez ohledu na kohokoli, nebo podlehnout stejné libovĤli
strany nepĜátelské. Proto strana, má-li uplatnit své hlavní požadavky, musí chtít moc a
vládu; a když je pĜi vládČ, má pĜirozenou sklonnost své nabyté moci co nejvíce využitkovat. To znamená, že má trvalou sklonnost být bezohlednou, k druhým absolutistickou a témČĜ despotickou.“ Strana cítí, že zásada vČtšiny ji buć þiní vládcem, nebo
poddaným. Beneš se domníval, že „tendence k diktátorství je politickému stranictví
vlastností nejpĜirozenČjší.“ Proto je strana neústupná, neobjektivní, neupĜímná, pokrytecká, nesnášenlivá a fanatická.
ZároveĖ „duch stranictví odnauþuje stĜízlivému a samostatnému myšlení... Stranictví tak nenechává nikomu a v niþem svobody.“ Podle Beneše „žádný prostĜedek jí není
špatný v tomto boji o hlasy, o poþet a o vČtšinu a nezastaví se ani pĜed obČtováním
lidí... Jsme dennČ svČdky mravnČ nejzavržitelnČjších intrik, štvaní, soþení a denuncování.“ PĜitom „tato psychologie špatné demokracie a špatného stranictví je pĜedevším
psychologií jejího tisku.“
Stranický duch ubíjí talenty jejich umlþováním, znechucováním a demoralizováním.
Beneš byl tohoto názoru, že „sociálnČ dĤležitým dĤsledkem stranického ducha bývá
þasté a dost rozšíĜené ubíjení talentĤ a duchĤ vynikajících, jejich umlþování, znechucování a demoralizování. Kolik má každý národ pĜíkladĤ vynikajících lidí, jimiž se
dnes chlubí a jež i oslavuje, a kteĜí sotva mohli urvat si v životČ skývu chleba, protože
stranický duch, boje se, aby odpĤrce z druhé strany plodné práce toho þlovČka pro sebe
nevyužil, zabránil jeho hmotnému zajištČní, jež by mu bylo umožnilo vydatnou práci a
tvorbu a národu nové kulturní statky a bohatství!“ „Pro lidi poctivé, inteligentní, vzdČlané, slušné a jemné povahy znamená proto veĜejný život v dnešní demokracii nejþastČji úžasné obČti, strádání, plýtvání energií, duševní útrapy a stálé rozechvČní; proto
stále uvažují, zda nelze lépe pracovati jinde.“
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Stranická „neobjektivnost nezastaví se ani tam, kde objektivnost je pĜímým základním požadavkem a vychází pĜímo z podstaty vČci: ve vČdČ. VČdec posledního Ĝádu
octne se rázem mezi nejlepšími z nejlepších... A v tomtéž duchu se na druhé stranČ
neobjektivnČ snižuje, nedoceĖuje. Význaþný þin strany druhé se soustavnČ pĜechází,
zamlþuje, pĜezírá, význam jeho se snižuje.“
„Všechny tyto zjevy, zejména však kritika a štvavá a lživá agitace stranická, zpĤsobují, že se velké þásti veĜejnosti zaþne jeviti všecka veĜejná práce a všecky ideály jako
pĜedstírané, vymyšlené, pokrytecké... V takovémto prostĜedí mohou se obyþejnČ uplatnit lidé dvojího druhu: na jedné stranČ nepoctivci, bezohlední, sobeþtí dobrodruhové,
prospČcháĜi, demagogové, lidé nevybíraví v prostĜedcích, hrubí, všem útokĤm odolávající a na vše pĜipravení; cynikové, jimž þest vlastní i cizí není niþím, anebo lidé moci,
chvaloĜeþníci moci politické nebo hospodáĜské. Anebo na druhé stranČ krajnČ stateþní
a poctiví lidé, neobyþejnČ silných charakterĤ, silné, vzdČlané osobnosti a idealisté,
nadšení pro demokratické ideály, kteĜí dobĜe chápou, odkud všecky ty vady stranictví
pocházejí a dobĜe znají všechen ten rmut, který se nezbytnČ nachází na dnČ nebo periférii demokratických politických spoleþností. A jsouce idealisty, vČĜí, že náprava každé
spoleþnosti je možná jen trvalým bojem dobrých proti špatným a mají dost mravní síly,
aby v boji tom pĜes všecky obtíže a strasti osobní vytrvali.“
Všechny tyto „vlastnosti a sklonnosti politických stran mají vlastnČ tendence protidemokratické. Nesnášenlivost, neomylnictví, fanatismus, neobjektivnost, nevČcnost,
nenávist, zaujatost, neupĜímnost, stranické pokrytectví, machiavelismus, štvaní, lživá
agitace, sklonnost k výluþnému ovládání veškerého života, sklonnost k vytváĜení oligarchie ve stranČ, k despotismu a k diktátorství – to vše je svou podstatou naprosto
nedemokratické. A pĜitom všecky tyto vlastnosti politických stran jsou jen kolektivní
psychologií zmnoženým odrazem osobního egoismu každého jednotlivce, jeho vášní a
instinktĤ, jeho nevČdomosti a nevzdČlanosti, jeho touhy po moci a ovládání jedincĤ
ostatních.“ Beneš vidČl pĜíþinu tohoto skupinového chování v individuu – „tato psychologie politického stranictví je psychologie lidského pĜirozeného sobectví, lidské
instinktivní animality a lidské omezenosti a nevČdomosti.“
Boj stran, který by mČl být bojem názorĤ a idejí, se mČní ve spory ostĜe osobní,
útoky se vedou mezi jednotlivci o jejich moc, postavení, þest. „Nastává tím nejvČtší
rozdrobenost celého národního tČlesa, živena stálými rozpory a zaujatostmi osobními.“
Podle Edvarda Beneše jsou ovšem politické strany nutné zlo demokracie. ěešení
spatĜoval v tom, že proti „nezdravému stranickému duchu nesnášenlivosti, neomylnosti
a neobjektivity... je nutno stále a stále stavČt demokratického ducha objektivity, vČdy a
tolerance... jako mor nebo paralysa pĤsobí v politickém životČ ješitnost a prestižnost
vĤdcĤ, nedostatek sebekritiky, egocentrism a velikášství.“1
Kladné hodnocení smyslu politických stran dnes v odborné literatuĜe pĜevažuje.
OstatnČ i Beneš vidČl na politických stranách jeden klad – jejich existence prý brání
revoluci. Takovéto pojetí by jistČ radikálního osvícence a vyznavaþe cyklické revoluce
Thomase Jeffersona nenadchlo: ten se bál stran a byl naopak pĜesvČdþen, že revoluce
1
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jsou v sociálním životČ pravČ tak nutné jako bouĜe ve svČtČ fyzickém a že strom svobody musí být þas od þasu zaléván krví revolucionáĜĤ a tyranĤ, neboĢ ta je jeho pĜirozeným hnojivem.

5.3.

Struktura stranického systému

V demokratickém politickém prostĜedí, v nČmž je možná konkurence skupin soutČžících o moc ve státČ, vzniká vzhledem k rĤznosti sociálních zájmĤ a doktrín více než
jedna politická strana. Tyto strany spolu s interakcemi – vyrĤstajícími z mezistranické konkurence a stanovenými pravidly vzniku, uznání a jednání stran – vytváĜejí stranický systém. A právČ stranický systém spolu s volebním systémem vytváĜejí
institucionální a vztahové prostĜedí, v nČmž se prostĜednictvím voleb v demokratickém
režimu rozhoduje o výbČru státních pĜedstavitelĤ.
Stranické systémy bývají z hlediska své struktury rozdČlovány na jednostranické,
dvoustranické a vícestranické. Jedná se o klasickou typologii, za jejíhož otce bývá
pokládán již vzpomínaný Abbott Lawrenee Lowell, který ji popsal již v roce 1896. Jak
již bylo Ĝeþeno, demokratické prostĜedí je místo, kde nelze pĜedpokládat jednostranický politický systém. ZároveĖ ale nČkteĜí autoĜi, napĜíklad Giovanni Sartori, Maurice
Duverger þi Gabriel Almond, hovoĜí o systému s hegemonistickou stranou a predominantní stranou. Duverger vymezoval dominantní stranu jako tu, která po nČkolik
volebních období za sebou uspČla výraznČ lépe než ostatní strany, byĢ nemusela získat
vČtšinu mandátĤ. Naopak predominantní strana je podle tohoto autora ta, která po nČkolik volebních období získala vČtšinu poslaneckých kĜesel, aþkoliv nemusí být nutnČ
vČtší než jiná strana – což je známo napĜíklad z USA. Stranu, která je zároveĖ dominantní a predominantní, pak nČkteĜí autoĜi nazývají ultradominantní.
Duverger vypracoval i zajímavou pĜedstavu vývoje hodnotového bipartismu. Podle
tohoto autora prvním pĜíkladem bipartismu byl protiklad liberálĤ a konzervativcĤ. Jedná se o rozpor uvnitĜ vládnoucí elity na þást hájící zájmy venkova (pĜesnČji venkovské
aristokracie) a þást, která mČla základnu ve mČstČ – to vše v dobČ, kdy ještČ neexistovalo všeobecné volební právo. Po zavedení všeobecného volebního práva vznikly strany sociálnČdemokratického typu a s nimi na urþitý þas i tripartismus; nový bipartismus
dostal sociální podobu jako tĜídní protiklad dČlnických a buržoazních stran. Buržoazní
strana vznikla buć slouþením liberálĤ s konzervativci (napĜíklad v Austrálii a na Novém Zélandu), nebo konzervativní strana zĤstala sama a liberálové byli vytlaþeni na
okraj (Velká Británie). Poþátkem 50. let minulého století pak vznikla nová bipartita
v podobČ stran orientovaných na Východ (komunisté ve vztahu k SovČtskému svazu) a
na Západ.
Stranické systémy o dvou stranách – pĜesnČji Ĝeþeno o dvou významných stranách –
bývají rozdČlovány dvojím zpĤsobem. Jako pĜíklad ryzího bipartismu bývají uvádČny
Spojené státy, kde se Demokratická a Republikánská strana dČlí o kĜesla v Kongresu a
stĜídají se v obsazování prezidentské funkce. Naopak NČmecko mĤže sloužit jako pĜíklad funkþního bipartismu, neboĢ se tam sice jako dvČ hlavní politické strany pĜedstavují kĜesĢanští a sociální demokraté, ale jsou doplĖovány dalšími efektivními stra114
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nami, liberály a zelenými – nemluvČ již o tom, že kĜesĢanští demokraté jsou zastupováni dvČma stranami, CDU a CSU. Duverger rozlišoval ještČ technický a metafyzický
bipartismus – pĜiþemž v onom druhém pĜípadČ se soupeĜení tyká podstaty režimu a
konflikt je nesmiĜitelný.
V pozoruhodných studiích na konci 60. let minulého století dokazoval Jean Blondel, že sice existuje teoretická možnost tĜístranického politického systému – tedy systému se tĜemi významnými stranami s pĜibližnČ stejnou silou –, ale „ve skuteþnosti
žádný tĜístranický systém tohoto druhu v západních demokraciích neexistuje“. Na základČ podrobných analýz pak Blondel dospČl k názoru, že v liberálních demokraciích
existují þtyĜi druhy stranických systémĤ: dvoustranické, dvou a pĤl stranické a mnohostranické systémy, pĜiþemž mnohostranické systémy se ještČ dále dČlí na systémy
s jednou dominantní stranou a bez dominantní strany. Tedy to, co se nČkdy nazývá
tĜístranickým systémem, Blondel nazval „systémem dvou a pĤl stran“ – systémem,
v nČmž jsou vedle sebe dvČ velké strany a jedna malá strana. Mezi zemČ
s dvoustranickým systémem zaĜadil Blondel koncem 60. let minulého století USA,
Nový Zéland, Austrálii, Velkou Británii a Rakousko. Za zemČ se systémem dvou a pĤl
stran pokládal NČmecko, Belgii, Lucembursko, Kanadu a Irsko. Do tĜetí skupiny zemí
s mnohostranickým systémem s jednou dominantní stranou zaĜadil Norsko, Švédsko,
Island a Itálii. Do kategorie zemí s mnohostranickým systémem bez dominantní strany
pak pĜiĜadil Nizozemsko, Švýcarsko, Francii a Finsko. Tabulka þíslo 23 ukazuje, jak
Blondel propoþítal sílu hlavních politických stran v dvoustranickém systému a v systému dvou a pĤl stran.
Tabulka þ. 23: PRģMċRNÁ SÍLA DVOU HLAVNÍCH STRAN
VE DVOUSTRANICKÉM SYSTÉMU
A V SYSTÉMU DVOU A PģL STRAN
(v procentech hlasĤ)
DVOUSTRANICKÝ SYSTÉM
rozdíl
USA
49
50
1
Nový Zéland
48
47
1
Austrálie
47
46
1
Velká Británie
45
47
2
Rakousko
46
43
3
prĤmČrný rozdíl
mezi dvČma hlavními stranami 1,6

SYSTÉM DVOU A PģL STRAN
rozdíl
NČmecko
45
35
10
Kanada
36
43
7
Belgie
43
35
8
Irsko
46
29
17
prĤmČrný rozdíl
mezi dvČma hlavními stranami 10,5

Ze svých analýz vyvodil Blondel pozoruhodný závČr: „Dominantní strany v mnohostranickém systému mají tendenci být pravicové nebo levicové, ne strany stĜedu.“1
K tČmto analýzám, založeným na poþtech hlasĤ, je nutné ovšem pĜipojit otázku, jak
1

BLONDEL, Jean: Types of Party System, In: The West European Party System. Citované vydání,
s. 305, 304, 308 a 310.
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velká síla þiní stranu významnou. Podle Giovanni Sartoriho lze za slabé strany pokládat ty, které (1) nemají koaliþní potenciál a (2) nemají ani potenciál k politickému vydírání.1 PĜi takovéto charakteristice silných a slabých stran nelze již vystaþit pouze
s kvantifikaþním popisem volebních výsledkĤ a poþetnosti þlenské základny. DČlení
pak je provádČno nikoliv podle poþtu existujících stran, ale podle množství významných politických stran. PĜi takovémto dČlení se stranické systémy dČlí nejþastČji na
dvoustranické a mnohostranické.
O povaze a významu systému dvou a více stran z hlediska voleb pojednávala 3. kapitola. K poznámkám o problémech se stabilní vládou v mnohostranickém systému je
vhodné doplnit, že existují i teorie, které se snaží vyjádĜit, jak by mČla vypadat vítČzná
nejmenší koalice, tedy jak se spojují strany, aby vládní koalice mČla minimální množství stran. Miroslav Novák uvádí pĜehled takovýchto minimálních koalic podle pĜedstav rĤzných teoretikĤ:
 John von Neumann a Oskar Morgenstern pĜedpovídají, že koalice nezahrne žádnou
stranu, která nebude potĜebná k vítČzství. VítČzné strany podle nich nemají zájem rozdČlovat koĜist mezi více stranami než je nutné.
 Podle Williama H. Rikera se utvoĜí jedinČ ty koalice, které mají nejmenší možný
poþet poslaneckých kĜesel. Podle toho koalice s nejmenším možným poþtem mandátĤ poskytne svým þlenĤm nejvČtší podíl na zisku.
 Podle Michaela A. Leisersona vzniknou jen takové koalice, které sdružují nejmenší
poþet stran, protože to usnadĖuje smlouvání mezi stranami. Leiserson tedy nevyluþuje hypotézu „velké koalice" dvou silných stran.
 Žádná z pĜedchozích teorií nebere v úvahu ideologické vztahy mezi stranami, což
naopak uþinil Robert M. Axelrod. Ten tvrdí, že se vždy utvoĜí nejmenší vítČzné
koalice, složené ze stran, které spolu sousedí na ideologické škále (napĜíklad na
škále levice-pravice).
Jako pĜíklad Novák uvádí poslaneckou snČmovnu, složenou z 200 poslancĤ šesti
stran, které Ĝadí abecednČ na ideologické škále zleva doprava a které mají následující
poþet poslaneckých kĜesel: strana A 64 mandátĤ, B 55, C 44, D 20, E 4 a koneþnČ strana F má 22 mandátĤ. Tabulka 24 ukazuje, jak by podle uvedených teoretikĤ vypadala
minimální vítČzná koalice.2
Tabulka þ. 24: MINIMÁLNÍ VÍTċZNÁ KOALICE
J. von Neumann
AB
AC
ADF
BCD
BCF

1
2

M. Leiserson
AB
AC

H. Riker
AC

R. Axelrod
AB
BCD

SARTORI, Giovanni: A Typology of Party Systems, Citované vydání, s. 321.
NOVÁK, Miroslav: Systémy politických stran. Citované vydání, s. 186 - 187.
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Strukturu stranického systému lze vymezit i podle jiných kritérií než je poþet stran
v systému. Jedním z nich je vztah stran k politické moci státu. Schéma þíslo 3, pĜevzaté ze studie Hanse Daaldera1, znázorĖuje takovéto þlenČní stranického systému. V tomto schématu je nejménČ pochopitelný výraz „izolacionalistické strany“. Podle Daaldera
jde o takové strany, které nemají nadČji získat podíl na moci, ale pokraþují v organizování zvláštních subkulturních skupin, které si pĜejí, aby jejich hlas byl slyšen. Pro
pĜesnČjší modelový odraz dnešních stranických systémĤ liberálních demokracií by bylo
vhodné doplnit také levicové antisystémové elitáĜské skupiny, které vyznávají postmateriální hodnoty. Existence mimosystémových stran ukazuje, že nelze existenci stran
spojovat pouze s institucí voleb. Strany, odmítající existující liberálnČ-demokratický
politický systém, zpravidla odmítají i volby jako cestu k nápravČ systému þi jeho nahrazení systémem jiným – byĢ þasté poukazování na Hitlerovu cestu k moci ani tento
zpĤsob likvidace politického systému i prostĜednictvím voleb nevyluþuje.
Schéma þ. 3: STRANICKÝ SYSTÉM
Z HLEDISKA VZTAHU KE STÁTNÍ MOCI

1

DAALDER, Hans: The „Reach“ of the Party System. In: The West European Party System. Citované
vydání, s. 85.
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5.4.

TĜídČní politických stran

V politologii lze nalézt nejrĤznČjší tĜídČní politických stran. Jako kritérium mĤže
být používán zpĤsob jejich vzniku, hodnotové štČpení ve spoleþnosti, kolem nČhož
strany vznikly, charakteristika sociální þi voliþské základny, ideologie þi program,
struktura þi pravidla fungování, charakteristika vedení þi vĤdcĤ, nČkdy též provýchodní
þi prozápadní orientace, poþet, efektivnost þi velikost stran v systému a podobnČ. Jako
pĜíklady takových tĜídČní lze uvést:
y DČlení politických stran podle zájmĤ, které chrání a prosazují. Dnes již klasickým
pojetím se stalo dČlení Seymoura Lipseta a Steina Rokkana, kteĜí rozlišují þtyĜi
druhy stran, vzniklé v dĤsledku krize feudálního Ĝádu – dva jako pĜímý dĤsledek
národní revoluce, dva jako dĤsledek revoluce prĤmyslové. Podle tČchto autorĤ lze
v historii každé zemČ zaznamenat tĜi nejdĤležitČjší zlomy:
 bČhem reformace se rozhoĜel boj o kontrolu duchovní organizace uvnitĜ národního území;
 v zápČtí po „demokratické revoluci“ roku 1789 se rozhoĜel konflikt o kontrolu
systému masového vzdČlávání;
 bČhem prĤmyslové revoluce zaþaly spory mezi venkovskými a mČstskými zájmy, následnČ pak mezi vlastníky a zamČstnanci.
Tabulka þíslo 25 ukazuje, jak podle Lipseta a Rokkana vypadá toto þlenČní.1
Tabulka þ. 25: KONFLIKTNÍ ZÁJMY
VYVOLÁVAJÍCÍ VZNIK POLITICKÝCH STRAN
ROZŠTċP
centrum-periferie
stát-církev
venkov-prĤmysl

prĤmyslová revoluce:
19. století

vlastníci-dČlníci

Ruská revoluce:
1917 a po ní

y
y

1

ROZHODUJÍCÍ KRIZE
reformace – antireformace:
16. – 17. století
národní revoluce:
1789 a po ní

SPOR
národní vs. nadnárodní náboženství,
národní jazyk vs. latina
civilní vs. církevní kontrola
masového vzdČlávání
hladina tarifĤ pro zemČdČlské produkty:
kontrola vs. svoboda prĤmyslového
podnikání
zaþlenČní do národní politiky
vs. pĜíspČvek k internacionálnímu revoluþnímu hnutí

Jiným typem dČlní stran je rozlišování stran na legitimistické, na ty, které uznávají
vyšší, božský Ĝád nadĜazený vĤli lidu a na revoluþní strany, uznávající princip suverenity lidu (F. Stahl).
Známé je rozlišování mezi americkými stranami patronáže, evropskými stranami
svČtového názoru s ideologickým þi náboženským programem a stranami reprezentujícími zájmy skupiny þi tĜídy (M. Weber).

LIPSET, Seymour Martin:, ROKKAN, Stein: Cleavage Structures, Party systems, and Voter Alignments.
In: The West European Party System. Citované vydání, s. 130.
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ýasté je dČlení stran na elitní þi kádrové a masové strany (M. Duvarger).
NeménČ obvyklé je rozlišování totalitních stran, snažících se ovlivnit všechny oblasti života svých þlenĤ, a naopak stran ovlivĖujících jen nČkteré sféry chování
þlenĤ (M. Duvarger).
y NČkdy se užívá dČlení na strany s pĜímou strukturou individuálního þlenství a nepĜímou, jejímiž þleny mohou být i organizace – tedy strany s výluþnČ individuálním þlenstvím a strany, které umožĖují i kolektivní þlenství.
y Z hlediska vztahu k moci uvnitĜ strany lze dČlit politické strany na strany s voleným vedením a strany s vedoucí aristokracií, nebo na strany s centralizovanou a
s decentralizovanou strukturou.
y NČkteĜí autoĜi též zdĤrazĖují rozdíl mezi totalitními a netotalitními stranami, strany
vĤdcovského typu þi strany jednoho muže atd.
Jednotlivá kritéria tĜídČní politických stran je možné kombinovat. Jako pĜíklad snahy o komplexní postižení rozdílĤ politických stran lze uvést dČlení pomocí sedmi hlavních dimenzí, které navrhl poþátkem 80. let minulého století Arend Lijphart: 1) dimenze sociálnČ-ekonomická, kde jsou v sázce þtyĜi alternativy ekonomické politiky: a)
soukromé nebo veĜejné vlastnictví výrobních prostĜedkĤ, b) slabé nebo silné zasahování státu do hospodáĜské sféry, c) stanovisko pro nebo proti pĜerozdČlování bohatství þi
ziskĤ zámožných lidí chudým spoluobþanĤm, d) zdĤrazĖování nebo naopak omezování
veĜejných programĤ sociální ochrany; 2) dimenze náboženská, 3) dimenze etnickokulturní, 4) dimenze vesnicko-mČstská, 5) dimenze týkající se podpory režimu (kam
spadají tzv. antisystémové strany), 5) dimenze zahraniþní politiky (napĜ. rozdíl mezi
prosovČtskými a nezávislými komunistickými stranami v dobČ studené války, nebo
v souþasnosti mezi stranami pro evropskou integraci a stranami proti ní), 7) dimenze
materialisté versus postmaterialisté, která se objevuje v 60. a 70. letech a kam též spadá
samosprávná demokracie a ekologismus.1
y
y

NejznámČjším a nejsrozumitelnČjším organizátorem pĜedstav o rozdílech politických stran, skupin a jednotlivcĤ se nabízí bipolarita ideologické škály „levice
versus pravice“; ta bývá þasto zobrazovaná a mČĜena i jako trojþlenná stupnice „levice – stĜed – pravice“. NČkdy se zástupným zpĤsobem takovéhoto pohledu na politický svČt stává dČlení na škále „liberalismus – konzervatismus“, což je pĜístup známý a importovaný ze Spojených státĤ.
Pohled na politiku prostĜednictvím levo-pravé škály je dČdictvím po Velké francouzské revoluci. Tehdy paĜížský lid pĜinutil krále pĜestČhovat se do PaĜíže a tamtéž se
pĜemístilo i Ústavodárné shromáždČní. To po tĜech týdnech zasedání v arcibiskupském
paláci pĜesídlilo poþátkem listopadu 1789 do tulleriejské jízdárny – manéže ve tvaru
obdélníku s pomČrem stran 1 : 10. Aby se vyĜešily problémy slyšitelnosti, byly Ĝídící
byro a Ĝeþnický pult umístČny doprostĜed a poslanci byli umístČni do kruhu. Tato konfigurace pĜirozenČ vytvoĜila levou a pravou þást shromáždČní, které sedČly proti sobČ.
Takto vzniklá kĜídla se názorovČ zpolarizovala a nerozhodní usedli uprostĜed: tak
vzniklo nejznámČjší rozlišování ideovČ-politické orientace – dČlení na levici a pravici.
1

Podle NOVÁK, Miroslav: Systémy politických stran. Citované vydání, s. 103.
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Z nejrĤznČjších výzkumĤ je známo, že vČtšina respondentĤ v západních i postsocialistických zemích sice dokáže Ĝíci, zda se pokládá za pĜíznivce levice, stĜedu nebo pravice, þi socialismu, liberalismu nebo konzervatismu, ale neumí tyto pojmy pĜesnČ vymezit. Podle výzkumĤ se však pouze malá þást veĜejnosti ve svém politickém chování a jednání uvČdomČle Ĝídí ideologickými pĜedstavami. NapĜíklad klasická práce
amerického politického psychologa Philipa Converse uvádí, že se v rĤzných zemích
podíl takovýchto uvČdomČle se chovajících obþanĤ pohybuje od 10 do 25 %.1 Russell Dalton na základČ novČjších výzkumĤ tvrdí, že pouze 21 % lidí ve Spojených státech a ve Velké Británii užívá ideologické pojmy k hodnocení politických stran, zatímco ve Spolkové republice NČmecko to je 34 %.2 Je zĜejmé, že pouze malá þást veĜejnosti sleduje politické otázky pravidelnČ a systematicky: demokratický obþan není
aktivní obþan, je pouze potenciálnČ aktivní obþan.
PĜesto diskuse o politice v pojmech levice – stĜed – pravice je, Ĝeþeno slovy Daltona, „základním aspektem politiky. Tyto nálepky pomáhají voliþĤm interpretovat a
hodnotit rozsah politického fenoménu“.3 I když je obraz levice, stĜedu a pravice pro
vČtšinu lidí více otázkou cítČní než ucelenou teoretickou pĜedstavou, lze zformulovat
základní obecné krédo tČchto názorových orientací podle toho, jak vidí pomČr státního
a soukromého vlastnictví, úroveĖ zásahĤ vlády do sociálnČ ekonomických procesĤ,
otázky redistribuce bohatství.
 LEVICE je zpravidla pĜedstavována jednotlivci, skupinami a stranami, které se
snaží chránit zájmy nižších ekonomických a spoleþenských tĜíd. Levice obhajuje zmČnu v pĜesvČdþení, že pokrok pomáhá nižším vrstvám a omezuje výsady vrstev vyšších. Bojuje za rovnost práv, pĜíležitostí a ve své radikální podobČ i výsledkĤ. ZdĤrazĖuje spoleþenský zájem a význam kolektivu, na jejichž obranu povolává
stát. Od levice se oþekává podpora sociálních programĤ a kladný vztah k odborĤm.
Zpravidla je internacionalistická.
 PRAVICE je zpravidla pĜedstavována jednotlivci, skupinami a stranami, které jsou
spojeny se zájmy horních þi dominantních sociálních a politických vrstev þi
tĜíd. Pravice hájí privilegia majetkové a mocenské elity, je naklonČna aristokracii,
nerovnosti ve statutu a bohatství. VČtšina pravicových ideologĤ pČstuje kult úspČšného podnikatele státu. Pravicové programy zpravidla požadují omezení veĜejného
sektoru v ekonomice, redukci vládního rozpoþtu, osobní odpovČdnost jednotlivce za
vzdČlání a zdravotní péþi. Radikální pravice v podobČ fašistických koncepcí je
ovšem výraznČ etatistická. V pravicových hnutích je þasto patrná tendence
k národní uzavĜenosti þi izolacionismu.
1

Converse, Philip E.: The Nature of Belief Systems in Mass Public. In: Ideology and Its Discontent.
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 STěED je zpravidla pĜedstavován jednotlivci, skupinami a stranami, hájícími zájmy stĜedních vrstev. Mnohdy bývá centrum vnímáno jako geometrický údaj. ýastým ideálem „politikĤ centra“ je slouþení protikladných snah tím, že se omezí extrémy pravice a levice: v zásadČ si prý lze pĜedstavit stĜed jako teoretický kompromis mezi levicovou doktrínou, požadující jen svČt dČlníkĤ, a pravicovou doktrínou,
která chce zase mít jen podnikatele – staþí Ĝíci, že spoleþnost potĜebuje obČ skupiny.
Jenže problém je v tom, že uvedené extrémní levicové a pravicové doktríny pĜedstavují výjimku – vČtšina lidí i skupin na levici i na pravici uznává jak potĜebu dČlníkĤ, tak potĜebu manažerských podnikatelĤ. Proto lze o stĜedu hovoĜit jako o
umírnČné levici þi umírnČné pravici.
Rozlišení na levici a pravici umožĖuje mČĜit „ideologická vzdálenost“ mezi politickými stranami. NČkteré výzkumy upozorĖují, že vzdálenost mezi významnými relevantními stranami je v EvropČ malá ve Velké Británii (mezi 4 % a 7,1 %) a v NČmecku
(mezi 4,5 % a 7,3 %); nejmenší vĤbec je v Irsku (mezi 5,3 % pro Labour Party a 6,5 %
pro Fine Gael). Naopak velká ideologická vzdálenost mezi stranami je pĜíznaþná pro
Itálii, Francii a Dánsko.1
I když liberalismus a konzervatismus je konkrétnČjší než pĜedstava levice a pravice,
nelze na nČ pohlížet jako na ucelený program politických akcí. Jedná se o doktríny,
které se postupnČ zformovaly z teoretických vrstev, z nichž nČkteré jsou starší než samotné výrazy „liberalismus“ a „konzervatismus“.
 LIBERALISMUS jako termín vznikl pĜi jednání španČlských kortesĤ na poþátku
minulého století a mČl vyjádĜit kladný vztah k ideálĤm Velké francouzské revoluce,
tedy i k osvícenství. PozdČji se však pod liberalismem zaþala rozumČt doktrína, polemizující s osvícenstvím. Liberalismus zaþal vyznávat individualismus, opírající
se o zásadu „žij a nech žít“. Tento princip je však starší: je spojován se vznikem
protestantismu, s pĜedstavou svobody svČdomí, opírající se o možnost vyhnout se
církevnímu zprostĜedkování vztahu þlovČka k bohu. Významným motivem pĜi
vzniku individualismu byl i protest proti feudální tyranii. Až ve tĜetí fázi svého vývoje se liberalismus spojuje s vizí ekonomické svobody, stává se klasickým þi
manchesterovským liberalismem. V nČm je státu pĜisouzena pouze role strážce
majetku a hospodáĜské smlouvy atomizovaných nezávislých jedincĤ. Svoboda
v tomto liberálním hávu je právo stát se nerovným. Živelná konkurence vytváĜí
„spoleþenské dobro“. Praporem extrémního liberalismu 19. století se stává sociální
darwinismus. Liberálové v postsocialistických zemích zpravidla spojují svoji doktrínu s druhou a tĜetí fází vývoje liberalismu.
Již v 19. století ale velikáni anglického liberalismu jako John Stuart Mill zaþali
se socializací liberalismu, otevĜeli tedy þtvrtou etapu vývoje této doktríny. Svéráznou variací anglického liberalismu se stává i tzv. fabiánský socialismus, jemuž se
postupnČ po zĜeknutí se marxismu pĜiblížily i sociálnČ demokratické strany. PĜi
pĜekonávání následkĤ velké hospodáĜské krize v 30. letech a zvláštČ pak v období
po druhé svČtové válce se stává liberalismus synonymem reformismu, a to refor1
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mismu, který je v EvropČ þasto spojován s naplĖováním koncepce sociálního státu
þi dokonce demokratického socialismu. Prosazuje politiku státních zásahĤ do ekonomické a sociální sféry s cílem pĜiblížit rovnost podmínek životního startu – a nČkdy i rovnost výsledkĤ. Zatím nejucelenČjším vyjádĜením tohoto programu ve Spojených státech byla idea Velké spoleþnosti amerického prezidenta Lindona Johnsona, která se následnČ stala objektem ostré kritiky konzervativcĤ.
 KONZERVATISMUS jako termín pochází od francouzského literáta a politika
bourbonské restaurace François-René vikomta de Chateaubrianda, který v letech
1817 až 1820 vydával þasopis La Conservateur. Výchozí krédo je však starší než
sám název: je z práce Úvahy o revoluci ve Francii, vydané v roce 1790 a napsané
již zmiĖovaným anglickým politickým þinitelem a publicistou Edmundem Burkem.
Konzervativci, navazující na toto dČdictví, jsou nazýváni tradicionalisty. Zpravidla
uznávají božský pĤvod sociálního uspoĜádání. Podle tohoto kréda je spoleþnost založena na nerovnosti. Je organismem, který nemá vlastnosti stroje – a to vyluþuje
radikální spoleþenské reformy. Tmelem spoleþnosti je tradice, jejímž jádrem je náboženství. Tradicionalismus vČĜí v nezmČnitelnou hĜíšnou povahu þlovČka a ve státČ
vidí nutný nástroj Ĝízení nedokonalých lidí. K historii politických doktrín patĜí, že
to nebyli liberálové, kdo zaþal se sociální politikou, ale nČmecký konzervativec
Otto Bismarck; že to byl anglický konzervativec Winston Churchill, kdo rozpracoval první rozsáhlý sociální program v kapitalistických zemích po druhé
svČtové válce; že to byl kníže Clemens von Metternich, kdo po odchodu do Anglie – kde Disraelimu navrhl pro torye název Konzervativní strana – prohlásil:
„ZemĜu, jak jsem žil, ne jako politik, ale jako socialista.“ Ke konzervatismu
v tradicionalistickém pojetí se uchylují kĜesĢanskodemokratické strany.
Konzervativní doktrína pĤsobí jako archiváĜ odložených idejí liberalismu. Proto
se také v návaznosti na státní zásahy pĜi léþení krize 30. let a v souvislosti s rozvojem liberálního reformismu po 2. svČtové válce vytvoĜila v konzervatismu zvláštní myšlenková vrstva, která nadále vyznává zásady klasického liberalismu. Ve Spojených státech se jí zpravidla Ĝíká libertarismus a mezi jejími otci lze nalézt Friedricha von Hayeka a Miltona Friedmana. Libertarismus hlásá principy tvrdého individualismu a živelnosti trhu. Svobodu zná jen negativní – jako nepĜítomnost zásahĤ
státu do ekonomického a sociálního života. Nutno ovšem dodat, že Hayek þasto
odmítal oznaþení „konzervativec“. K tomuto typu konzervatismu – tedy v zásadČ
klasického liberalismu 19. století manchesterovského ražení – se hlásí jak þeští a
slovenští konzervativci, tak i liberálové.
Reformismus, spojený s programem Velké spoleþnosti amerického prezidenta
Lyndona Johnsona, pĜivedl na svČt poþátkem 70. let minulého století neokonzervatismus jako další vrstvu konzervativní doktríny. Jde o svérázné slouþení tradicionalismu s libertarismem, ale taktéž i o reakci na civilizaþní výzvy oné doby. Ve svých
brilantních esejích otec neokonzervatismu Irvin Kristol tvrdí, že neokonzervativci
jsou nadšeni Aristotelem, váží si Johna Locka a odmítají Jeana Jacquese Rousseaua.
A mnohokrát opakuje: neokonzervativci nejsou pro demokracii, ale pro republiku.
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Ti humanistiþtČji naladČní asi sní o aristokratické republice; všichni však svornČ
budují republiku oligarchistickou.
Tabulka þíslo 26 porovnává liberální a konzervativní krédo v takové podobČ, v jaké jsou dnes tyto doktríny zpravidla chápány – tedy v jednotČ všech jejich myšlenkových vrstev.
Tabulka þ. 26: LIBERÁLNÍ A KONZERVATIVNÍ KRÉDO
LIBERALISMUS
tržní hospodáĜství a právní stát
víra ve vČdu, experiment a reformu
ochota užívat stát k reformČ
životních podmínek
snaha o pĜemČnu na spoleþnost
stĜedních tĜíd
dvojakost v pojetí lidské podstaty
technokratismus
víra ve spontánní kulturní projev jednotlivce
zdĤrazĖování ekonomické kooperace,
kulturní a politické svobody

KONZERVATISMUS
tržní hospodáĜství a právní stát
úcta k nemČnné tradici a nedĤvČra
k lidskému rozumu
tržní uspoĜádání mezilidských vztahĤ
a filantropie
obhajoba tĜídních rozdílĤ
pĜedstava hĜíšnosti þlovČka
zvláštní role aristokracie v politice
ochota užít stát pĜi prosazování
konzervativních hodnot
volání po podnikatelské svobodČ,
omezování politické a kulturní svobody

V této knize bude analýza stranických systémĤ používat dČlení stran nejen pomocí
levo-pravé škály, ale též pomocí vymezení sociálnČ-ideového ohniska, kolem nČhož
politické strany vznikají. Formování politických stran je možné s urþitým zjednodušením periodizovat podle ideologických priorit. Moderní ideové základy politických
stran se formovaly ve všeobsáhlém duchovním kvasu doby od humanistické renesance pĜes osvícenství až k deziluzi po Velké francouzské revoluci. Tehdy šlo do
znaþné míry o vzpouru proti odpovČdi na všechny spoleþenské otázky, kterou ve stĜedovČku pĜinášely Ĝímskokatolická církev a kĜesĢanství obecnČ. V dĤsledku této tvĤrþí
revolty se zbortil stĜedovČký svČt, v nČmž základní politickou ideou bylo náboženství.
PrávČ tehdy mČnící se sociální život rozložil náboženskou ideologii na tĜi až þtyĜi
základní témata:
x SOCIÁLNÍ IDEA V okamžiku, kdy se rovnost pĜed bohem pĜestala jevit jako dostateþné ospravedlnČní nerovnosti ve svČtČ pozemském, objevili se lidé, kteĜí
ze sociálních problémĤ vytvoĜili hlavní politické téma.
x OBýANSKÁ IDEA Ve chvíli, kdy pĜestala být loajalita k církvi a vladaĜi, který
byl církví pomazán, otázkou mravnosti, zjevil se požadavek na nezprostĜedkovaný
vztah k bohu i moci – individuální svoboda se stala pro mnohé lidi ústĜední politickou problematikou.
x NÁRODNOSTNÍ IDEA Jakmile pĜestal platit církevní univerzalismus, lidé nalezli
svoji zvláštnost v jazykových a etnických skupinách. Národy se zaþaly jevit jako
pĜirozená instituce, stát jako umČlá – a každý národ získal právo na stát.
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x NÁBOŽENSKÁ IDEA Orientace na sociální, obþanská a národnostní témata vyvolala zpČtnou reakci v podobČ hledání cest zpČt k náboženskému vymezení odpovČdí na souþasné problémy.
V tomto procesu nedošlo jen k výmČnČ duchovního jádra politiky, ale také
k relativizaci politické pravdy. Tam, kde stĜedovČké kĜesĢanství znalo komplexní
odpovČdi na všechny politické problémy, moderna nalezla nezodpovČzené otázky
– pĜesnČji Ĝeþeno odlišné, rozporné a dílþí odpovČdi. Avšak na místech, kde vČdci konþí vČtu otazníkem, politici musejí používat vykĜiþník: s modernou se vedle tápajících
spoleþenských vČd objevily nové soupeĜící doktríny. Jednoznaþné odpovČdi, obsažené v doktrínách, dostaly pak podobu nesluþitelných teoreticko-metodologických
pĜístupĤ a politických sporĤ. Teorie, zrozená v humanismu, nepĜinesla mír a sociální spravedlnost, ale pouze sofistikovala rozporné zájmy a zdĤvodnila konflikty.
PĜedstavu o pĜirozené náboženské jednotČ Evropy a spoleþnosti tak postupnČ nahradila
vize jejich plurality.
Dynamický charakter je spojen s promČnou funkcí národnostní, sociální a obþanské ideje v politice 19. a 20. století, jejich stĜídáním v roli jádra politických
sporĤ. Na poþátku 20. století dominovala v EvropČ národní idea. Kolem ní se vytvoĜila hlavní fronta, z ní pramenily nejdĤležitČjší argumenty pro ospravedlnČní politických þinĤ, v zodpovČzení národnostní otázky byl spatĜován základ pro Ĝešení sociálních problémĤ i zajištČní osobních svobod. Pak nastaly zmČny – v polovinČ 20. století
tvoĜila nejdĤležitČjší linii bojĤ otázka sociální. Konec 20. století a zaþátek století
souþasného je pak ve znamení soustĜedČní pozornosti na problematiku obþanské
svobody. NČkteĜí autoĜi ale po skonþení studené války pĜišli s pĜedstavou o konfliktu
civilizací, tedy o kulturnČ-náboženském sváru a orientaci politiky. Takto se postupnČ
pĜesouval nejen akademický zájem, ale i ona Gumilevova pasionárnost, tedy zvláštní
psychická „kvalita, nutící ke sledování iluzorních cílĤ“, onen „antiinstinkt þi instinkt
s opaþným znaménkem“, který žene lidi k sebeobČtování ve jménu rozmanitých politických ideálĤ.1 Celoevropské posuny pak byly obecným hybatelem politických osudĤ
ýechĤ a SlovákĤ.
S urþitým zjednodušením lze tak Ĝíci, že politické strany vznikají kolem zmínČných þtyĜ hlavních sociálnČ-ideových ohnisek, spojených s formováním a rozvojem
obþanské spoleþnosti – tedy v souvislosti s rozvojem takových procesĤ, jakými jsou
vznik moderních národĤ, prĤmyslová revoluce a dnes i vČdeckotechnická revoluce,
pĜekonávání absolutismu þi svržení autoritativních a totalitních režimĤ. Jako specifické
strany v období posledních fází industrializace a urbanizace vznikají agrární strany;
ty lze pokládat za zvláštní typ sociálních stran, neboĢ sledují obhajobu sociálnČekonomických zájmĤ obyvatel venkova, lidí pracujících v zemČdČlství þi na zemČdČlství závislých. ýasto ovšem byly a jsou též spojeny s konzervativnČ náboženským ohniskem. SociálnČ-ekonomické zmČny, které nastaly v druhé polovinČ 20. století, pĜinesly nČkteré nové pĜístupy, které lze pokládat za samostatné smČrování: pĜedevším
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vznik postmateriálních hodnot, s nimiž jsou spojeny globální, zvláštČ pak ekologické problémy.
 STRANY NÁRODNOSTNċ ORIENTOVANÉ Formování moderních národĤ a
hlavnČ národních státĤ v EvropČ v 16. a 17. století pĜineslo dva konflikty. PĜednČ se
pĜedmČtem sporu staly otázky hranic mezi moderními státy. Z hlediska volebního
se však jako dĤležitČjší jeví jiný konflikt: rozpory kolem kulturní identity uvnitĜ státĤ mezi dominantními národy a národy þi národnostními menšinami v podĜízeném
postavení. Kolem tohoto ohniska vznikají vlastenecké strany, které chtČjí zrovnoprávnČní národnostních menšin þi menších národĤ ve vícenárodnostních státech.
NČkdy se objevují i strany a hnutí, které si kladou za cíl pomoci pĜíslušníkĤm svého
národa, kteĜí žijí v jiném státČ. PĜecenČní významu tohoto tématu vedlo k zakládání
nacionalistických, šovinistických þi pĜímo rasistických stran – jako pĜíklad lze pĜipomenout roli baltských freikorpsĤ pĜi vzniku nacionálního socialismu v NČmecku.
 STRANY USILUJÍCÍ O ZMċNU SOCIÁLNÍHO USPOěÁDÁNÍ PrĤmyslová
revoluce masovČ produkuje proletariát a dává vzniknout politickému výrazu rozporu mezi prací a kapitálem; vznikají dČlnické strany se socialistickou a komunistickou orientací. NČkteré se formují z iniciativy sociálnČ cítících intelektuálĤ; ty zpravidla byly a jsou ideologiþtČjší a radikálnČjší, což je zvláštČ pĜípad stran I. internacionály, zpoþátku stran II. internacionály a hlavnČ komunistických stran, sdružených v III. internacionále. Jiné vzešly z podnČtu odborĤ – jako napĜíklad britská
Labour party na pĜelomu 19. a 20. století, ale i ta byla založena za pĜispČní intelektuálĤ z Fabiánské spoleþnosti.
 STRANY USILUJÍCÍ O ěEŠENÍ ROZPORU MċSTA A VENKOVA Z POZIC ZEMċDċLCģ PrĤmyslová revoluce pĜináší komplikaci spoleþenských vztahĤ, a to vþetnČ výraznČjšího odlišení životního zpĤsobu obyvatele ve mČstČ a na
venkovČ. Objevuje se rozdíl – a nČkdy i rozpor – mezi zájmy výrobce a spotĜebitele
ve mČstČ a na venkovČ. S rĤstem významu mČst vznikají stavovské strany, obhajující sociální a ekonomické zájmy venkova a zemČdČlcĤ. Elektorát tČchto stran je nČkdy spojen s náboženským konzervatismem. Ovšem venkov není vždy reprezentantem konzervatismu – již v polovinČ 19. století vznikaly ve Skandinávii konflikty
mezi demokraty z venkova a konzervativci ve mČstech.
 STRANY USILUJÍCÍ O USMċRNċNÍ VZTAHU STÁTU A CÍRKVE Z NÁBOŽENSKÝCH POZIC RozdČlením Evropy v dĤsledku principu „þí vláda, toho
náboženství“, pĜijatého v rámci Vestfálského míru v roce 1648, dostávají konflikty
mezi vládnoucím náboženstvím a náboženskými menšinami novou podobu. PostupnČ v protestantských zemích vítČzí liberální pojetí náboženské svobody, v katolických pak dochází k odluce církve od státu. Spolu s tím ale, jak píší napĜíklad
Lipset a Rokkan, dochází ke konfliktu mezi národnČ státní centralizací, standardizací a mobilizací s historicky etablovanými privilegiemi církví. Církve – aĢ již katolické nebo reformované – po staletí tvrdily, že mají právo reprezentovat lidské „duchovní vlastnictví“ a kontrolovat vzdČlání dČtí.1 Proto se církve pokoušejí udržet þi
1
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obnovit pĤvodní pozice, k þemuž zakládají politické strany nebo inspirují jejich založení. Jako pĜíklad mohou sloužit spory o zachování vlivu církve na školy v Belgii
po pĜijetí zákona o nenáboženské výuce ve školách v roce 1879. Zde se formovaly
Katolické školské výbory, které se v roce 1884 zmČnily v Katolickou stranu – jednu
z nejlépe organizovaných stran v EvropČ. Encyklika papeže Lva XIII. Rerum novarum roku 1891 pak již znamenala otevĜenou výzvu k zakládání katolických odborĤ
a následnČ i politických stran.
 STRANY USILUJÍCÍ O ZMċNU VZTAHU JEDNOTLIVCE A STÁTU Snaha
o odstranČní kontroly myšlení a chování jednotlivce státem a církví dává vzniknout
osvícenství a v návaznosti na jednu jeho vČtev i liberalismu. Na jeho politickém vyjádĜení mČli nejvČtší zájem intelektuálové a rodící se kapitalistiþtí podnikatelé – tedy sice malé, ale nesmírnČ vlivné sociální skupiny. Jako zvláštní zrcadlový obraz
vznikala hnutí anarchistická, usilující o úplnou likvidaci státu, a strany fašistické,
které naopak absolutizovaly úlohu státu.
Ve všech zemích nebyl význam uvedených sociálnČ-ideových ohnisek pĜi formování stranického systému stejný. V Rakousku, a tedy i v þeských zemích, vznikaly politické strany pĜedevším na národním základČ. ZároveĖ nebylo vždy nutné, aby pĜi vzniku politické strany urþitého typu došlo k vytvoĜení sociálnČ-ideového ohniska – jestliže
již v nČkteré zemi takovéto ohnisko a tyto strany vznikly, pak bylo možné prostĜednictvím inteligence pĜenášet zkušenost i do jiných, odlišnČ se rozvíjejících zemí. Tak tomu
bylo napĜíklad v pĜípadČ vzniku Komunistické strany ýíny v zemi s minimálním zastoupením proletariátu v sociální struktuĜe.
Vzájemné odlišnosti sociálnČ-ideových ohnisek nejsou dány tím, že jejich reprezentanti neuznávají ostatní ideovČ politické motivy. Jednotlivá ohniska tvoĜí významné
otázky politiky a významné otázky politiky vstĜebávají do svých programĤ všechny
strany – tím zaþíná velký zápas o pĜedstavení vlastní strany jako nejvČrohodnČjšího Ĝešitele otázky þi reprezentanta v daném ohnisku zájmu. V programech politických stran jsou ale hodnoty, vyjadĜující zájem o jednotlivá ohniska, þasto pĜítomny ve
vrstvách: socialistické strany se mohou dovolávat osobní svobody a ekologických cílĤ,
konzervativní mohou mít velmi bohatý sociální program atd. Co tyto strany odlišuje, je
pĜisouzení priority jednomu z uvedených ohnisek, pĜedstava, že Ĝešení problémĤ, spojených s tímto ohniskem, je nejdĤležitČjší þi je pĜedpokladem Ĝešení problémĤ jiných.
Nacionalistiþtí politici spatĜili v Ĝešení národnostní otázky základ odstranČní sociálních
problémĤ a zajištČní obþanské svobody. Jiní, zvláštČ radikální socialisté, zase
z rozluštČní otázky sociální odvodili vyĜešení všech problémĤ individuální svobody a
Ĝešení národnostní otázky. Podle mnohých liberálĤ pak obþanská práva automaticky
Ĝeší otázku sociální i národnostní.
Aþkoliv v dobČ svého vzniku strany chtČjí – nebo v zápase o vČrohodnost tvrdí, že
chtČjí – reprezentovat výhradnČ ohnisko, kolem kterého vznikly, postupem þasu jsou
výraznČ ovlivnČny i ostatními ideovČ sociálními motivy. PrávČ takto došlo napĜíklad
v prĤbČhu 20. století k výrazné socializaci liberalismu a dnes probíhá vstĜebávání ekologických motivĤ do programĤ všech stran. Ovšem existují i odlišné možnosti: napĜí126
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klad švédská Levicová stana se z pĤvodní strany s komunistickou orientací zmČnila na
stranu, hlásící se pĜedevším k enviromentálnímu programu.
Kolem každého z ideovČ-sociálních ohnisek mĤže vzniknout nČkolik politických
stran. Zpravidla se jedná o strany rozdČlené z hlediska dĤslednosti pĜi Ĝešení pro nČ
výchozího konfliktu – buć z hlediska strategie a taktiky, nebo stupnČm akceptování i
jiných polticko-sociálních motivĤ. Proto se tyto strany kolem jednoho ohniska þasto
rozlišují jako radikální a reformistické. Pak nastává další velký spor o vČrohodnost
toho kterého stranického pĜedstavitele ohniska, který mĤže význam tohoto ohniska
snížit – ale i zvýšit.
VyĜešení problému, tvoĜícího ohnisko konfliktu a tím i živnou pĤdu existence strany, mĤže vést k výraznému oslabení pozice této strany v politickém systému þi dokonce k jejímu zániku. ýím lépe dokáže stát þi spoleþnost Ĝešit otázky, tvoĜící ideovČ
politické ohnisko, tím menší je význam stran, které se snaží jeho jménem mluvit.
NapĜíklad vytvoĜení národního státu mĤže vést k potlaþení významu národnostní otázky jako ideovČ-politického ohniska. Rozvinutá industrializace a urbanizace a s tČmito
procesy spojená promČna sociální struktury zmČnila nČkterá ideová ohniska do té míry,
že se mnohde z agrárních stran staly jen vlivné nátlakové skupiny uvnitĜ jinak orientovaných stran. V klasických zemích agrárních stran, jakými byly Švédsko, Norsko a
Finsko zmČnily tyto strany v prĤbČhu let 1957 až 1965 název ze zemČdČlských na Strany stĜedu; také dnešní dánská Liberální strana vznikla pĤvodnČ jako strana agrární.

5.5.

Deidoelogizace a postmateriální hodnoty

Pronikání socialistických myšlenek do liberalismu, vytváĜení sociálního státu v kapitalistickém spoleþenském Ĝádu a rozšíĜení stĜedních vrstev vedlo k vytváĜení nových
hodnotových škál. V návaznosti na tyto skuteþnosti a promČny volebního chování i
stran se studium stranických systémĤ soustĜedilo na dva hlavní okruhy problémĤ.
PĜednČ se pĜedmČtem výzkumu stala otázka poklesu významu osvČtové funkce strany
vzhledem k tomu, že došlo k poklesu významu ideologie v politice. Hodnoty, které
jsou pĜedmČtem politických sporĤ, se staly „jednatelné“, mezi politickými stranami je
možné snadnČji dosáhnout kompromisu. NapĜíklad, jak píše Alessandro Pizzorno,
podle výzkumĤ J. C. Thomase „bČhem þtyĜiceti až šedesáti let se prĤmČrné rozdíly
mezi stranickými pozicemi u deseti základních pragmatických témat trvale snižují“,
pĜiþemž ve Spojených státech tyto rozdíly tvoĜí témČĜ nulu.1 Tento proces tzv. deideologizace by mČl transformovat význam jednotlivých sociálnČ ideových ohnisek, kolem
nichž strany vznikají a pĤsobí.
Na poþátku druhé poloviny 50. let 20. století skupina vlivných sociologĤ v þele
Raymondem Aronem, Eduardem Shilsem, Seymourem Lipsetem a Danielem Bellem
dopČla k názoru, že politické rozhodování vyžaduje pragmatismus, který reaguje na
požadavky moderní, industriální þi postindustriální spoleþnosti – úsilí o naplnČní vzdálených a obecných ideologických cílĤ prý pĜestává být smyslem politiky. Podle tČchto
autorĤ potĜeby, diktované technikou a organizací výroby, a ne ideologické symboly,
1

PIZZORNO, Alessandro: Parties in Pluralism. In: The West European Party System. Cit. vydání, s. 61.
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urþují charakter spoleþnosti. Staré ideologie a hnutí prý ztrácejí sílu a eventuální radikalismus nevychází z politiky, ale z kultury: století velké debaty, zapoþaté v polovinČ
19. století, ustoupilo prý éĜe kompromisĤ; nastalo období deideologizace. Politické
spory sice zĤstávají, ale bez rudých praporĤ a prvomájových prĤvodĤ. Na tyto obecné
koncepce navázala i sociologie politických stran.
Podle Otto Kirchheimera se v souvislostí s deideologizací objevují tzv. catch-all
party, strany, pĤsobící a hledající voliþe ve všech sociálních skupinách a mající
univerzální program. V tomto procesu jsou tĜídní a nábožensky orientované strany
nahrazovány všelidovými (všeobþanskými) stranami. Tyto strany jsou více zainteresované na vítČzství v pĜíštích volbách než na obhajobČ principĤ nebo prosazení vyhranČných ideologických cílĤ. ZmČny v povaze politických stran, které Kirchheimer ve své
studii z poloviny 60. let minulého století popsal, zahrnují:
a) drastickou redukci ideologické zátČže;
b) upevnČní skupiny stranických vĤdcĤ, jejichž akce a chyby jsou dnes více posuzovány z hlediska jejich pĜínosu celému sociálnímu systému než podle hlediska identifikace s cíli jejich partikulární organizace;
c) snížení role individuálních þlenĤ strany;
d) snížení dĤrazu na vlastní sociální základnu, zvláštní tĜídní nebo denominaþní klientelu voliþĤ;
e) zajištČní pĜístupu k rĤzným zájmovým skupinám.1
Po zformulování radikálních pĜedstav o deideologizaci a jejím dĤsledku pro podobu
stranického systému nastoupili teoretici, kteĜí uvedené závČry o zmizení doktrinálních
odlišností a o vzniku všezahrnujících obþanských stran relativizovali. Dnes se ani tak
nehovoĜí o „konci ideologie“ jako o poklesu významu tradiþních ideologií; nemluví se
ani tak o univerzální voliþské základnČ stran, jako o sociální nevyhranČnosti voliþských základen stran. Objevily se studie, které poukazovaly na setrvaþnost þi pĜímo
zamrznutí stranického systému, na jeho relativní nezávislost na civilizaþních promČnách, a to i promČnách sociální struktury – tedy i potenciální voliþské základny. Výjimku z této situace mají tvoĜit právČ ty strany, které Kirchheimer pokládal za pĜedobraz dalšího vývoje stranického systému: kĜesĢanští demokraté a sociální demokraté
v NČmecku a gaullisté ve Francii. Proto podle Lipmana a Rokkana „stranické systémy
šedesátých let odrážejí, s nČkolika významnými výjimkami, strukturu štČpení z let dvacátých. To je klíþová charakteristika západní konkurenþní politiky ve vČku »vysokého
masového konzumu«: stranické alternativy – a v pozoruhodnČ mnoha pĜípadech i
stranické organizace – jsou starší než vČtšina národních volebních základen“.2
Ve stejné dobČ, kdy Rokkan a Lipset zformovali tezi o zamrznutí stranických systémĤ, objevila se nová témata a s nimi i nové strany a promČny stran klasických.
V souvislosti s kulturními a civilizaþními promČnami zaþaly v 60. a 70. letech 20. století vznikat politická hnutí a nátlakové skupiny, zamČĜené na Ĝešení „postmateriálních“
1

Viz KIRCHHEIMER, Otto: The Catch-all Party. In: The West European Party System. Citované
vydání, s. 58 - 59.
2
LIPSET, Seymour Martin:, ROKKAN, Stein: Cleavage Structures, Party systems, and Voter Alignments.
Citované vydání, s. 134.
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problémĤ. NejvýraznČji se v politickém systému prosadily strany, zamČĜené na pĜekonání ekologické krize. Mnohá z tČchto uskupení jsou v zásadČ sociální, byĢ se þasto
zamČĜují jen na dílþí problémy. Naopak strany zelených jsou výraznČ holistické, hájí
pĜedevším zájem celku.
Koncepce postmateriálních hodnot je spojená s pĜedstavou o promČnČ politických
zájmĤ v souvislosti s uspokojením potĜeb. Ta navazuje na obraz struktury lidských
potĜeb, kterou v první polovinČ 50. let minulého století pĜedložil Abraham Maslow,
nejznámČjší pĜedstavitel humanistické psychologie. Maslow zdĤrazĖoval, že pokud
nejsou alespoĖ þásteþnČ uspokojeny potĜeby nižší, nedochází k uspokojování potĜeb
vyšších. NČkteĜí politiþtí psychologové dokonce zaþali z této myšlenky odvozovat
sporné závČry, že pouze demokracie vytváĜí politicky aktivního þlovČka a že politická
angažovanost se objevuje až tehdy, když je vČtšina základních potĜeb uspokojena.
Koncepce postmateriálních hodnot z dílny Ronalda Ingleharta smČĜuje ale k hledání
promČn priorit v politice souþasné spoleþnosti. Jeho výzkum se opírá o index hodnot a
probíhá od 60. let minulého století do souþasnosti.1
Podle Inglehartovy knihy Tichá revoluce:zmČna hodnot a politických stylĤ mezi západní veĜejností došlo v pováleþném období k takovému rĤstu vzdČlanosti, posunu
v zamČstnanecké struktuĜe a rozšíĜení masových komunikací, že došlo i k promČnČ
orientace volebního chování. Za zvláštČ dĤležité pokládá dva fenomény: nebývalou
prosperitu západních zemí v dekádách po 2. svČtové válce a absenci totální války.
„Krátce, lid je bezpeþný a má dost jídla. Tato dvČ základní fakta mají dalekosáhlé dĤsledky.“2 Vysoká úroveĖ ekonomické a fyzické bezpeþnosti totiž vedla k tomu, že lidé
zaþali klást vČtší dĤraz na jiné typy potĜeb, na nemateriální cíle. Objevil se pojem starých a nových hodnot i staré a nové politiky. Tyto pĜedstavy lze shrnout do následujících tezí.
 STARÉ, MATERIÁLNÍ POLITICKÉ HODNOTY A STARÁ POLITIKA Jde
o politická témata spojená s otázkami ekonomického blahobytu, sociálních jistot,
stability. Stará levice zdĤrazĖovala význam zájmĤ dČlnické tĜídy, odborĤ, hájila
ateistické skupiny a zájmy mČst. Stará pravice hájila zájmy podnikatelĤ, náboženských skupin a velkého sedláka þi farmáĜe. StĜet probíhal v otázkách mezd, zamČstnanosti a sociálních jistot.
 NOVÉ, POSTMATERIÁLNÍ POLITICKÉ HODNOTY A NOVÁ POLITIKA
Jde o politická témata spojená s ekologií, sociální rovností, svobodou životního stylu a skuteþným pĜímým podílem na rozhodování ve školách, v práci a politice. Hlasatelem postmateriálních hodnot je nová levice. V této podobČ je levice chápána jako hnutí zdĤrazĖující spoleþenský zájem, který souvisí s bojem proti jaderným
zbraním i mírovému využití jaderné energie, hájící rovnosti pohlaví, prosazující odzbrojení a rozšiĜování sociálních programĤ. Nová pravice je hnutím aktivního odporu proti nové levici. StĜet probíhá kolem otázek životního prostĜedí, alternativních forem životního zpĤsobu, interrupce, práv menšin, participace a sociální rov1
2

Viz blíže World Values Survey – http://wvs.isr.umich.edu/.
INGLEHART, Ronald, F.: The Nature of Value Change. In: The West European Party System. Edited
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nosti. Protože lidé ve své vČtšinČ zĤstávají u politických hodnot a priorit, které získali v období své individuální socializace i v dospČlém vČku, rekrutují se postmaterialisté pĜevážnČ z okruhu mladých lidí.
Russell Dalton ve své knize Obþanská politika v západních demokraciích uvádí výsledky výzkumĤ, které ukazují vývoj ve vztahu veĜejnosti ke starým a novým hodnotám od zaþátku 70. do poloviny 80. let minulého století. Pro názornost jsou jeho propoþty uvedeny v tabulce þíslo 27. Jak je z této tabulky patrné, Ĝady „postmaterialistĤ“
narĤstaly, ale byly ještČ stále ménČ poþetné než „materialistĤ“. Prudké ekonomické
výkyvy, napĜíklad zdražení nafty zemČmi OPEC, strhávají i ve vyspČlých demokraciích pozornost ke starým materiálním hodnotám. Protože však jsou „postmaterialisté“
více vtaženi do politiky než „materialisté“, jejich vliv je vyšší než specifická váha.
Jinak je to ale s jejich volební aktivitou – „postmaterialisté“ jsou skeptiþtí
k existujícím hierarchickým strukturám a jejich volební úþast je nižší. Jak však
zdĤrazĖuje Dalton, dĤležité je, že „ve skupinČ budoucí elity – mezi vysokoškolsky
vzdČlanou mládeží – postmateriální hodnoty dominují“.1
Tabulka þ. 27: VZTAH K MATERIÁLNÍM A POSTMATERIÁLNÍM
HODNOTÁM
(procento pĜívržencĤ)
VELKÁ BRITÁNIE
materiální
smíšené
postmateriální
SRN
materiální
smíšené
postmateriální
FRANCIE
materiální
smíšené
postmateriální

1970

1973

1976

1979

1982

1984

36
56
8

32
60
8

36
56
8

25
63
11

25
61
14

24
59
17

46
44
11

42
50
8

42
47
11

37
52
11

32
54
13

23
58
20

38
51
11
1972

35
53
12

41
47
12
1976

36
49
15

34
55
11
1980

36
51
12
1984

34
56
10

21
63
16

USA
materiální
smíšené
postmateriální

35
55
10

31
59
10

I obhájci existence postmateriálních hodnot a rĤstu jejich významu uznávají, že
spory, spojené se starou politikou, budou v západních liberálních demokraciích v nejbližší budoucnosti dominantní. Nová politika se ale þasto stává i þástí politiky „starých
1
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struktur“ – politických institucí, vzniklých pĜed zmasovČním nových politických hodnot. Ovšem samotné kĜížení starých a nových institucí a hodnot nemusí být vždy prosté. Tak mohou stát odbory a podnikatelé svornČ proti hnutí zelených, zemČdČlci a studenti ruku v ruce proti prĤmyslovým exhalacím, zelení v SRN i konzervativec Ronald
Reagan mohli ve stejné dobČ volat po decentralizaci státní správy atd. Samy o sobČ
stará þi nová politika nevyþerpávají plnČ podobu všech nejdĤležitČjších politických
konfliktĤ souþasnosti. Navíc jsou zde paradoxní pohyby, spojené se zmČnami hodnot a
strnulostí stranického systému.
Podle zmínČní Inglehartovy knihy kladou postmaterialisté hlavní dĤraz na takové
cíle jako je pocit sounáležitosti, a nemateriální kvalitu života – avšak žijí ve spoleþnostech a skupinách, které tradiþnČ stavČjí ekonomický zisk nad vším a þiní tak dokonce
stále více. Jsou tudíž naklonČni upĜednostĖovat sociální zmČnu. „Aþkoliv se rekrutují
ze skupin s vyššími pĜíjmy, které tradiþnČ podporovaly strany pravice, mají tendenci
posunout se ke stranám levice.“ Naopak, když se postmaterialistické otázky (jako je
životní prostĜedí, ženské hnutí, jednostranné odzbrojení, odpor k nukleárním elektrárnám) stávají ústĜední, mohou podnítit reakci, která spojí þást dČlnické tĜídy s pravicí
k upevnČní tradiþního materialistického dĤrazu na ekonomický rĤst, vojenskou bezpeþnost a domácí poĜádek. A tak se vyvíjelo i hlasování postmaterialistĤ a materialistĤ.
Protože dlouhodobČ vytváĜená stranická loajalita má konzervativní tendenci zachovat
tradiþní stranický systém, je podle Ingleharta zĜejmé, že „(1) nová podpora levice roste
z postmaterialistických stĜedních vrstev; (2) dČlnická tĜída se posouvá doprava pĜi
obranČ tradiþních hodnot.“
Inglehartovy analýzy ukazují, že v roce 1970 hlasovalo pro strany pravice a stĜedu
61 % materialistĤ a 40 % postmaterialistĤ – pomČr tedy byl 1,5 : 1. V období 1981 až
1985 zĤstal podíl materialistĤ, hlasujících pro pravici a stĜed, pĜibližnČ stejný, zatímco
poklesl podíl postmaterialistĤ hlasujících pro pravici a stĜed klesl na pouhých 25 % –
pomČr tehdy þinil 2,3 : 1. Stoupl tedy poþet hlasĤ postmaterialistĤ pro levici – ovšem
pro jakou levici? Komunisty a socialisty volilo v roce 1970 v západní EvropČ pĜibližnČ
48 % postmaterialistĤ, v letech 1982 až 1985 dokonce 53 %. Hlavní zisk se však pĜiklánČl ke stranám tzv. nové levice, zvláštČ pak stranám zelených: v roce 1970 tyto strany získaly 13 % postmaterialistických hlasĤ, v letech 1981 až 1985 22 %. ZároveĖ
nastal úpadek marxisticky orientovaných stran nové levice v 60. a 70. letech minulého
století. To byla dĤležitá promČna: pĤvodnČ se nová levice vyjadĜovala v marxistických
pojmech – levice na ZápadČ znamenala marxismus. Krize propukla v roce 1968, kdy
události kvČtna a þervna v PaĜíži ukázaly roztržku mezi Francouzkou komunistickou
stranou a postmaterialistickými požadavky na ménČ hierarchickou a více humanitní
spoleþnost, kde by byla kvalita života dĤležitČjší než ekonomický rĤst. Postmaterialisté
zaþali hledat jiné stranické pĜístavy.1
V souþasných výzkumech je polarizace „materiálních versus postmateriální
hodnoty“ vyjadĜována jako jádro rozdílĤ hodnotových kategorií „pĜežití versus
sebevyjádĜení“. Tabulka þíslo 28 ukazuje pomČr zmínČných kategorií na základČ
1

INGLEHART, Ronald, F.: The Nature of Value Change, Citované vydání, s. 274 - 280.
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výsledkĤ þtyĜ vln výzkumĤ v 64 zemích v letech 1999 až 2001.1 Tabulka na vybraných
údajích naznaþuje, že existuje rozdíl mezi hodnotovými orientacemi západoevropských a postsocialistických zemí. Tabulka, obdobnČ jako dané výzkumy, upozorĖuje i
na napČtí mezi tradiþními a sekulárnČ-racionálními hodnotami.
Tabulka þ. 28: HODNOTOVÉ ORIENTACE
V KULTURNÍCH ZÓNÁCH A VYBRANÝCH STÁTECH
kulturní zóna
Hodnoty
stát
pĜežít/sebevyjádĜení
katolická Evropa
0,05
protestantská
0,54
Evropa
ortodoxní
-/0,50
anglicky mluvící
0,58
Latinská Amerika
- 0,03
konfuciánská
-/0,49
islámská
-/0,71
subsaharská Afrika
-/0,45
jižní Asie
-/0,29
Velká Británie
1,37
Francie
0,97
USA
1,64
Itálie
0,93
západní NČmecko
1,08
východní NČmecko
0,48
ýesko
0,42
Slovensko
-/0,39
Polsko
-/0,56
Maćarsko
-/1,22
Rusko
-/1,86
Japonsko
0,68
ýína
-/0,61
Indie
-/0,50

tradiþní/sekulární-racionální
hodnoty
- 0,19
0,59
0,40
- 0,72
-/0,49
1,25
- 0,53
-/0,95
- 0,44
0,26
0,49
-/0,53
0,18
1,13
1,40
1,19
0,65
- 0,44
0,38
1,08
1,84
1,16
-/0,53

Urþitý návrat k postmoderní deideologizaci stranictví pĜedstavuje vznik mediálních stran. Jedná se o strany, které pragmaticky reagují na jakoukoliv poptávku,
vzniklou na volebním trhu, pĜiþemž si za cíl kladou získat voliþe ve všech sociálních skupinách. Jejich spojení s velkými masmédii, zvláštČ pak s komerþní televizí,
jim umožĖuje plošný zásah v populaci. Souþasné propagaþní techniky pak vytváĜejí
iluzi dialogu þi pĜímého kontaktu diváka-voliþe se stranickým vĤdcem. To je situ1
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ace, která klade menší nároky na aktivisty strany a umožĖuje zjednodušovat stranické
struktury. Vzhledem k tomu, velké masové sdČlovací prostĜedky jsou dnes kapitálovČ
velmi nároþné, je pravdČpodobné, že tyto strany budou mít blízko k majetkovým elitám. V tĜetí vlnČ demokratizace smČĜují proto k pravicovému liberalismu, jak je tomu
v pĜípadČ strany VzhĤru, Itálie! Silvia Berlusconiho, založené v roce 1993 þi Aliance
nového obþana Pavla Ruska na Slovensku, vzniklé roku 2001. Sklon k liberalismu není
však u mediálních stran souþástí definice – takové strany mohou mít v zásadČ libovolné ideologické odstíny.
V posledních letech se zaþalo hovoĜit i o tzv. manažerských stranách, tedy politických stranách, jejichž aparát tvoĜí profesionální manažeĜi. Tento posun je umožnČn
zjednodušením úkolĤ nČkterých stran, jejichž hlavním – ne-li jediným – cílem je volební úspČch. ěízení nČkterých jejich funkcí strany pak mĤže pĜebrat do znaþné míry
nepolitický profesionální manažer, který ovládá techniky politické práce, nepodléhá dílþím zájmĤm a pĜikládá menší þi nulový význam ideologickým hodnotám.
AĢ již v pováleþném období prošly politické strany transformací svých funkcí a
hodnotových orientací nebo ne, nadále výbČrem kandidátĤ, ale i schopností vést propagaþní a agitaþní práci v masové spoleþnosti, zachovávají znaþnou kontrolu nad volebním procesem. V nČkterých chvílích a v nČkterých zemích získávají kontrolu absolutní
– napĜíklad formou zákona, který pouze politickým stranám dává právo navrhovat
kandidáty ve volbách. Proto se dnes tak þasto v politologické literatuĜe hovoĜí o pĜemČnČ reprezentativního parlamentarismu na masovou demokracii stran a demokracie je
definována jako režim, spojený se státem politických stran. Poslanec tak vlastnČ získává dvojí mandát: voliþĤ a politických stran. Teorie reprezentace, známá od 19. století, tím dostává vážnou trhlinu: dialog není veden pĜímo mezi národem a poslancem, neboĢ zde pĤsobí meziþlánek v podobČ politických stran. Poslanci, než jsou
zvoleni národem, jsou napĜed vybráni politickými stranami. Volby se pak mohou
zmČnit v pouhou ratifikaci stranického výbČru.
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„Tito národové, Slované a Antové,
nejsou jedním mužem ovládáni,
nýbrž odedávna žijí demokraticky,
a proto záležitosti i pĜíjemné i obtížné
vždy spoleþnČ se projednávají.“
Prokopius,
DČjiny
(první známá písemná zpráva o Slovanech ve stĜední EvropČ
pocházející z let 530 až 545)
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Vztah voleb a demokracie v ýesku i na Slovensku je možné zaþít zkoumat srovnáváním domácího vývoje volebního práva s vývojem ve svČtČ. Nebo lze porovnávat
odkaz antické demokracie se stavem ve zmínČných zemích. Oba tyto pĜístupy mohou
být pĜínosné, jsou však v rozporu s historickým vývojem. Moderní volby se totiž nezrodily z poznání, že vladaĜ þi politik má být závislý na tČch, které Ĝídí, þi
z pochopení, že samospráva v moderní spoleþnosti vyžaduje reprezentaci; Ĝeþeno jinými slovy, volby se nezrodily ze sebe samotných, jejich vývoj není imanentní. Poþátek voleb v ýesku i na Slovensku a jejich vývoj je spojen s trojím „mimovolebním“
tlakem, se tĜemi na ideji voleb nezávislými procesy.
PĜednČ volby v oblasti dnešního ýeska a Slovenska, právČ tak jako v zemích ostatních, se objevily až po rozdČlení spoleþnosti na rĤzné sociální skupiny s odlišnými
politickými zájmy, které se sváĜely o moc ve státČ. Poþátky dnešních voleb nelze
tedy hledat v demokracii, ale v jejím rozpadu – v zániku demokratismu prvobytných spoleþenstev. PrávČ v návaznosti na novČ se tvoĜící sociální promČny v otrokáĜské a feudální spoleþnosti se formovaly nové orgány státní moci. Zpoþátku mČlo toto
štČpení charakter specializace nejrĤznČjších poradcĤ a spolupracovníkĤ vladaĜe. Tak
postupnČ vznikaly, daleko dĜíve než moderní demokracie, i nejrĤznČjší snČmy þi
parlamenty. PĤvodnČ byly srostlé s vĤlí vladaĜe a bez vlivu na složení vlády, a také
bez voleb svých þlenĤ, tedy bez ideje reprezentace, ale s prvky zákonodárné pravomoci. Druhým tlakem, který pĤsobil na rozvoj a prosazení ideje voleb v dnešním pojetí,
byl již zmiĖovaný ideový odkaz antické demokracie.
TĜetím faktorem, který pĜispČl k dnešnímu pojetí voleb v ýesku i na Slovensku, byl
tlak zahraniþní zkušenosti. Pojetí modernizace politického systému v podání nejrĤznČjších doktrín ze 17. až 19. století, které byly pozdČji definovány jako demokratické
þi rannČ demokratické, bylo spojeno se zahraniþními vzory: požadovaly nČjakou obdobu anglického a pozdČji britského parlamentarismu, prosazení amerických a francouzských republikánských idejí a konstitucionalismus. PrĤmyslová revoluce a s ní
spojená urbanizace pĜinášely novou sociálnČ tĜídní strukturu spoleþnosti, rĤst vzdČlanosti a nové typy komunikace – což vše vytváĜelo prostĜedí, v nČmž bylo obtížné þelit
vlivu humanistických a tím i demokratických hodnot, jejichž souþástí se stala též idea
volené reprezentace a univerzálnosti volebního práva.
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Podle nČkterých historikĤ se v EvropČ výraz „parlament“ zaþal užívat pro oznaþení nového mocenského orgánu až na konci 11. století. PĜed tímto datem bylo toto
slovo používáno pro oznaþení shromáždČní FrankĤ, porady vojevĤdcĤ pĜi váleþných
taženích, znamení polnicí, porady shromáždČní lidu o vČcech veĜejných a podobnČ.
První užití výrazu „parlament“ ve smyslu královské rady je známé z posledních let
vlády anglického krále JindĜicha II. Termín sám vstupuje do moderních dČjin z latiny
pĜes francouzštinu – jak to odpovídá roli NormanĤ v anglických dČjinách.
Feudální „parlamentarismus“ vyrĤstal z potĜeb konzultace nČkterých královských
politických rozhodnutí. PozdČji byla tato potĜeba rozšíĜena na orgány „reprezentující“
ty, kdo mohli napomoci splnČní politického rozhodnutí – þi je pĜímo umožnit. Základním problémem, který byl pĜedmČtem jednání a sporĤ, bylo v oné dobČ financování
státní pokladny. Protože ve stĜedovČkém státČ byla prvoĜadým zdrojem politické moci
pĤda, otázka financování státní pokladny a naplnČní politických rozhodnutí byla z hlediska potĜeb vladaĜe spojena v první ĜadČ s dohodou se svobodnými vlastníky pĤdy.
Praktické poþátky moderních voleb celostátních zastupitelských orgánĤ jsou srostlé
s vývojem stavovských snČmĤ a parlamentĤ. Z hlediska dnešní podoby a role voleb je
nejdĤležitČjší zkušenost anglického – pozdČji britského – parlamentu: právČ tento
snČm pĤsobil jako vzor svým uspoĜádáním a jeho vývoj pĜedstavuje ideální typ
plynulého promČĖováním stavovského orgánu v demokratický zastupitelský zákonodárný orgán, založený na volbách. Anglický a britský parlament vznikal jako
souþást formování národního státu.
S urþitou licencí by se dalo Ĝíci, že vývoj anglického parlamentu byl evoluþní – tedy odlišný od francouzského revoluþního vývoje, který byl plný zlomĤ a diskontinuity. Existovaly i jiné, z hlediska teorie mimoĜádnČ zajímavé pĜíklady parlamentarismu,
jako byl zastupitelský systém Benátek, Janova, Holandska, Francie, Skotska þi Švédska. NeménČ zajímavá je i zkušenost se zachováním voleb po celý stĜedovČk v rámci
katolické církve. Zvláštní cena anglického a pozdČji britského parlamentarismu je ale
v tom, že mĤže svým nepĜerušovaným vývojem sloužit jako ideální model, podle nČhož lze mČĜit, kde a kdy se evoluþní vývoj voleb v þeských zemích a na Slovensku
zastavil þi pĜerušil.
Poþátky anglického parlamentarismu, a spolu s ním dnešního parlamentarismu britského jakožto nejstaršího na svČtČ, nedokáží historici pĜesnČ datovat. Sociologicky
vzato zaþíná anglický parlament svoje dČjiny v královské družinČ. Výchozím kolektivním orgánem, který mĤže být pojat jako zárodek parlamentu, je královská rada,
jejímž þlenem byl ten, koho povolal anglický král. Takovýto orgán mČl samozĜejmČ
pouze poradní hlas. Magna charta z roku 1215 požadovala, aby se jejího jednání
úþastnili baroni a vyšší knČžstvo. ýlenství v ranném parlamentu nebylo tedy politickou reprezentací v dnešním slova smyslu, zastupování veĜejnosti na základČ
mandátu, ale šlo o shromáždČní politicky oprávnČných þlenĤ království – toto
oprávnČní vyplývalo z titulu církevní funkce nebo ze stavovského postavení. Byl
zde však rozdíl proti bývalé královské radČ: novČ byl definován politický þlovČk,
mající právo mluvit do státních záležitostí. Stal se jím nejen ten, kdo byl jmenován
králem, ale ten, kdo má pĜíslušnou církevní funkci þi dČdictvím zaruþená jiná práva.
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Královská rada v podobČ požadované v této slavné ChartČ se sice nikdy nesešla, ale
v ní vyjádĜená nová pĜedstava o politickém þlovČku se zaþala prosazovat.
Praktický vývoj anglického parlamentarismu nešel tedy sice podle požadavkĤ, které obsahuje Magna charta, ale byl vlastnČ ještČ radikálnČjší. Roku 1254 JindĜich III.
svolal do Westminsteru tzv. velkou radu a zároveĖ naĜídil šerifĤm, aby do ní vyslali
po þtyĜech rytíĜích, kteĜí mají být zvoleni na shromáždČních þili snČmu hrabství. Na
leden 1265 svolává pak Šimon z Montfortu velkou radu, do které povolal po dvou
zástupcích z každého svobodného mČsta. Tehdy se také již þastČji používá výraz „parliamentum“. OficiálnČ zaþíná být slovo „parlament“ užíváno od roku 1275.
Základní pravidla pro výbČr do anglického parlamentu byla pak s koneþnou
platností vtČlena do podoby stĜedovČkého modelu za Edwarda I. v roce 1295.
Tehdy byly do parlamentu povolány tĜi stavy – církev, šlechta a zástupci svobodných mČst. Vlastní dČlení v parlamentu a pĜi delegování do nČho neprobíhalo ovšem
þistČ na tomto stavovském principu. Za stav církevní – þi jak se tehdy Ĝíkalo duchovní
– byli povoláni dva arcibiskupové, devatenáct biskupĤ, šedesát sedm opatĤ a tĜi další
duchovní hodnostáĜi. Šlechta se rozdČlila, a to zásadnČ na dvČ þásti zpĤsobem, který
byl shodný s dČlením i na kontinentu. PĜednČ zde byla vyšší šlechta, kterou tehdy
v anglickém parlamentu pĜedstavovalo sedm hrabat, 41 baronĤ, pĜevorĤ, arcijáhnĤ a
tĜi duchovní z každé diecéze. ZároveĖ byli do parlamentu jako samostatná skupina za
nižší šlechtu vybíráni dva rytíĜi z každého hrabství. Do parlamentu byli vysláni i dva
mČšĢané z každého svobodného mČsta.

6.1.

Dolní komora

V polovinČ 14. století se anglický parlament rozdČlil na dvČ komory: SnČmovnu
lordĤ (House of Lords), do níž zasedly dva vyšší stavy (tedy vyšší duchovní funkcionáĜi a vyšší šlechta), a „snČmovna obecních“ (House of Commons), sestavená z tĜetího
„stavu“, skupiny drobné šlechty a zástupcĤ mČst. Nižší šlechta a mČšĢané byli sice
pĜíslušníky rĤzných sociálních skupin, volebními zásadami a spoleþným zasedáním
však byli spojeni do jedné skupiny. Tento model byl zachován po pČt století, ovšem
pĜi rĤstu poþtu þlenĤ parlamentu. OddČlená zasedání jeho dvou komor datují historici minimálnČ od roku 1332. Má-li být historická pravda zcela respektována, existovaly tehdy vlastnČ tĜi zákonodárné orgány: vedle dvou parlamentních komor nadále
pĤsobila i královská rada spolu se soudci. Role parlamentu však rostla a parlament
sám se dále vyvíjel. Jak rostla moc britské koruny, rozšiĜovaly se zásady anglického
parlamentarismu i na Wales (1536), Skotsko (1707) a Irsko (1801).
Z volebního hlediska byla dĤležitá ona tĜetí skupina, zastoupená v parlamentu: nižší šlechta a zástupci mČst. PĜedstavovala obecné zájmy, byla organizovaným tČlesem
svobodných mužĤ z hrabství a samosprávných mČst. Dolní komora, House of Commons, byla budována na zastupitelském principu a stala se tak prvním pĜíkladem
užití voleb pĜi formování parlamentu. Tento zastupitelský systém byl odvozen od
pĜímé demokracie shromáždČní þi hrabských soudĤ, kterých se mohl úþastnit každý
svobodný muž hrabství. PrávČ tato shromáždČní zaþala vysílat zástupce do parla139
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mentu prostĜednictvím volby. Zástupci svobodných mČst pak byli voleni na shromáždČní mČstském.
Zástupci do dolní komory byli sice voleni, ale po dlouhá staletí nikoliv na základČ demokratických pravidel. V urþitém slova smyslu nebyli dokonce voleni na
základČ žádných pravidel – tedy rozhodnČ ne na základČ jednotných zásad pro všechny zástupce. Tato problematika se stala zvláštČ živou po reformách JindĜicha VIII.,
který ukonþil tradici trvalého složení a zasedání parlamentu a pĜerušil parlamentní
jednání až do nového svolání parlamentu. Od 15. století bylo þlenství v nČm stále ménČ pokládáno za povinnost a stále více za privilegium.
Volby zástupcĤ nižší šlechty byly jednodušší a v rámci této skupiny byla respektována urþitá pevná pravidla. Hrabství vysílala po dvou rytíĜích. PĜed rokem 1430 pravdČpodobnČ každý svobodný hospodáĜ mČl právo volit do Dolní snČmovny. Od roku
1430 byla stanovena podmínka bydlištČ v hrabství a zároveĖ byl pĜesnČ stanoven majetkový census – svobodná držba pĤdy v hrabství s roþním výnosem nejménČ 40 šilinkĤ. Tato zásada si zachovala platnost þtyĜi století, do volební reformy v roce 1832 – a i
pak zĤstala základním pĜedpokladem volebního práva až do roku 1918.
Také samosprávná mČsta vysílala do Dolní snČmovny po dvou zástupcích, ovšem
volební právo v tČchto mČstech bylo velice rĤzné: nČkde mohli volit všichni svobodní
mČšĢané, jinde pouze majetková elita. Lokální pravidla urþovala, kdo smí volit, a tak
volební právo napĜíklad v Prestonu mČli všichni mČšĢané bez omezení, jinde bylo
právo udČlováno podle placení místních daní, v nČkterých mČstech mohli volit majitelé takových bytĤ, které mČly oddČlenou kuchyĖ. UdČlování práva novým mČstĤm na
zastoupení v parlamentu bylo jedním z hlavních nástrojĤ manipulace parlamentu králem. A tak roku 1509, v dobČ nástupu JindĜicha VIII. na trĤn, vysílala hrabství do
dolní snČmovny 74 rytíĜĤ a 222 zástupcĤ mČst, v dobČ smrti JiĜího IV. roku 1830 byl
tento pomČr 188 ku 465. NejkĜiklavČjší rozdíly, spojené s tímto právem, byly též odstranČny volební reformou roku 1832. Ovšem i v tomto období stagnace vývoje volebního práva docházelo k dalším zmČnám: od roku 1603 získaly právo volit po dvou
zástupcích Oxfordská a Cambridgeská univerzita – a toto právo bylo pozdČji rozšíĜeno
i na další univerzity. V roce 1948, kdy bylo univerzitní volební privilegium zrušeno,
bylo dvanáct poslancĤ v parlamentu voleno právČ za univerzity.

6.2.

Trojí funkce

Z hlediska moderní demokratické teorie je parlament orgán, který plní tĜi základní role. PĜednČ v sobČ ztČlesĖuje vĤli „politického lidu“ þi veĜejnosti – jeho
þlenové jsou volenými reprezentanty svobodných obþanĤ. Za druhé v rámci systému
dČlby moci reprezentuje zákonodárnou moc – normativními zákonodárnými akty
formuje rámec politické a nČkdy i sociální aktivity. TĜetí funkcí parlamentu mĤže
být výbČr þi schvalování þlenĤ exekutivy: volba prezidenta, výbČr pĜedsedy vlády þi
a schvalování složení vlády napĜíklad souhlasem s vládním prohlášením; þlenové exekutivy jsou parlamentu odpovČdni. Jestliže první dvČ role parlamentu jsou v moderní
demokratické praxi nutností, tĜetí zmiĖovaná funkce parlamentu nemusí být za všech
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okolností naplnČna: napĜíklad Kongres Spojených státĤ nevolí prezidenta a neschvaluje ani vládní prohlášení. Exekutiva ve Spojených státĤ je tedy oddČlena od zákonodárného tČlesa mnohem výraznČji než ve Velké Británii, kde premiéra vybírá strana, která
zvítČzila v parlamentních volbách, nebo v ýesku, kde je parlamentem volen prezident.
NaplnČní funkcí parlamentarismu nedocházelo v Anglii a ve Veliké Británii ani
v ideální podobČ ani souþasnČ. Anglická evoluce volebních principĤ þasto zaostávala
za svČtovým vývojem a byla mnohdy inspirována novátorstvím pĤvodnČ britských
zámoĜských území, hlavnČ Spojených státĤ, Austrálie þi Nového Zélandu, a samozĜejmČ Francie. Po dlouhých staletích vývoje anglického a britského parlamentarismu
smČrem k demokracii mČlo v roce 1831 volební právo 4,4 % obþanĤ ve vČku nad dvacet let – a ještČ v roce 1914 to bylo pouze 30 % britských obþanĤ tohoto vČku. Zásluha anglického parlamentarismu z hlediska voleb je v tom, že kladl základy teritoriální reprezentace založené nejen na stavovském, ale i novČji na majetkovém
principu. JeštČ v druhé polovinČ 18. století neexistovalo toto pojetí nikde jinde než
v Anglii – všude byla reprezentace umožnČna jen pĜíslušností ke stavu, a to buć šlechtickému nebo církevnímu, þi k honoraci samosprávných mČst. Pak ale pĜichází zlom
v podobČ Velké francouzské revoluce, a to zlom nikterak dílþí – už poþátky této revoluce jsou spojeny se všeobecným volebním právem.
Anglický parlament se sice jako politický orgán zrodil v 13. století, ovšem jeho poþátky nebyly spojeny s výluþným právem parlamentu na zákonodárnou þinnost. Teprve ve 14. století se zaþalo rozlišovat mezi zákony vyhlášenými králem bez parlamentu a zákony odsouhlasenými králem v parlamentu. Až v 15. století zákonodárná þinnost krále prostĜednictvím parlamentu zaþala pĜevažovat, a to zvláštČ
po pĜíchodu TudorovcĤ na trĤn: všechny velké reformy, prosazované JindĜichem
VIII., mČly charakter parlamentních aktĤ.
Také tĜetí moderní funkce parlamentu – výbČr þi schválení jmenování pĜedstavitelĤ
výkonné moci – se v anglickém a britském parlamentarismu vyvíjela postupnČ. Její
vznik vyžadoval dvojí institucionální promČnu stĜedovČkých poĜádkĤ. PĜednČ se musel
osamostatnit „kabinet ministrĤ“ þi vláda od pĜímé závislosti na králi: ministĜi museli
pĜestat být þleny královské rady s urþitou specializací a museli se stát obþanskými
úĜedníky. ZároveĖ ale probČhla další institucionální promČna. Aby bylo možné hovoĜit
o závislosti vlády na parlamentu v moderním slova smyslu, musel sám parlament ve
své reprezentativní funkci odrážet rozpornost zájmĤ „politických lidí“. V demokratické praxi jde totiž nejen o to, aby vláda byla závislá na parlamentu, ale i o
to, aby parlament byl závislý na veĜejnosti. V pĜípadČ britského parlamentu jde o
období konce 18. století, kdy se ministerský pĜedseda stal závislým na parlamentu a
parlament se zaþal štČpit na politické strany. Historici zpravidla v této souvislosti hovoĜí o roku 1783, kdy se zaþal ve Velké Británii formovat moderní stranický systém – tehdy v þele strany toryĤ stanul William Pitt ml. a Charles James Fox ve vedení
strany whigĤ. ÚstavnČ zakotvený princip toho, þemu se Ĝíká „parlamentní vláda“, se
objevuje pravdČpodobnČ poprvé v roce 1875, kdy ústavní zákon ve Francii deklaroval
odpovČdnost ministrĤ parlamentu; o rok pozdČji tento krok uþinila i španČlská ústava.
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Také v þeských zemích jsou poþátky volebního výbČru na státní úrovni spojeny
s utváĜením parlamentu þi pĜesnČji Ĝeþeno snČmu. PrávČ snČmování vytváĜelo první zárodky voleb, a to ve dvojím smyslu. PĜednČ se právČ na snČmu Ĝešila otázka volby, výbČru þi potvrzování panovníka. Za druhé, skladba snČmĤ vytváĜela zárodky
reprezentace, byĢ šlo o reprezentaci privilegovaných sociálních skupin.
Vlastní formování snČmĤ a dotváĜení jejich politické role se vyvíjelo ve þtyĜech
základních etapách:
 OBDOBÍ PěEMYSLOVSKO-LUCEMBURSKÉ První náznaky formování
snČmĤ v oblasti dnešního ýeska navazují na vznik rannČ feudálního státu v 9. a
10. století a instituci shromáždČní „všech ýechĤ“. Tehdy se v rámci rodĤ a kmenĤ
vydČlil nový orgán – kolokvia, složená z lidí vybraný panovníkem þi vyvolených stavem, tedy majetkem, shromáždČní þlenĤ dynastie, stálých družiníkĤ
a pĜedního duchovenstva. Z tohoto shromáždČní se postupnČ odštČpuje královská družina þi rada a kolokvium se mČní ve stavovský snČm. Od konce 13. století
lze hovoĜit o existenci zemských snČmĤ, ovšem s tím, že pĜedhusitský snČm byl
svojí skladbou i funkcí pouze zárodkem snČmovního shromáždČní feudálních politických stavĤ, byĢ již tehdy se objevují prvky zákonodárné moci snČmu.
 HUSITSKÉ SNċMOVÁNÍ Výrazné zmČny do historie snČmování v oblasti
dnešního ýeska pĜináší husitská revoluce. Jde v zásadČ o období snČmování bez
panovníka – tedy dobu, kdy þeský snČm pĜedstavoval nejvyšší orgán moci ve
státČ. ZároveĖ došlo k úpravČ ve složení snČmu: na jeho zasedáních se objevují
zástupci polního vojska a na témČĜ dvČ stČ let odchází církevní stav. Naopak
až v tČchto bouĜlivých dobách získala mČsta skuteþný podíl na spolurozhodování o zemských záležitostech.
 STAVOVSKÁ MONARCHIE O dobČ po porážce husitského hnutí až do zaþátku tĜicetileté války se hovoĜí jako o stavovské monarchii. PrávČ tehdy dosáhl význam þeského stavovského snČmu a snČmovnictví v þeských zemích vrcholu; stavovská stĜedovČká monarchie byla státním zĜízením, kde politická moc byla vykonávána þásteþnČ panovníkem a þásteþnČ privilegovanými skupinami obyvatel. Vyhranil se charakter i vzájemné vztahy jednotlivých stavĤ: stavy vymezují
již zcela urþité spoleþenské vrstvy a každá vrstva spojuje ohraniþenou skupi143
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nu osob se stejnými politickými právy. Definování jasných hranic mezi stavy
napomohla jejich vzájemná nedĤvČra i jasné vČdomí rozdílu ostatních stavĤ vĤþi
stavu poddanskému. Panský, rytíĜský, mČstský a duchovní stav si jako složky
feudální spoleþnosti dotváĜely vlastní vnitĜní organizaci a podílely se spolu s panovníkem na moci – a to jak v þeských zemích, tak i v Uhrách, tedy i na Slovensku. V pĜípadČ ýech, jak již bylo Ĝeþeno, byl onen podíl na vládČ prostĜednictvím snČmĤ bez stavu církevního.
OD PORÁŽKY STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ DO REVOLUCE 1848. Po
porážce na Bílé hoĜe a po Obnovených zĜízeních zemských (pro ýechy roku 1627
a pro Moravu roku 1628) dochází ke zmČnám ve složení zemských snČmĤ a k
omezení jejich pravomocí ve prospČch krále. Zákonodárnou funkci ýeského
snČmu ve vČcech království pĜebíral panovník, i když se absolutismus plnou
mČrou prosadil až za Marie Terezie. Moravskému zemskému snČmu urþitý prostor
pro zákonodárnou iniciativu panovník ponechal, ovšem ta se – vzhledem k roli
þeského snČmu jako garanta záležitostí království – netýkala otázek zemí Koruny
þeské. Ze stavovských zemských a krajských úĜadĤ se hned po porážce na Bílé hoĜe staly úĜady zemČpanské: byly jmenovány králem, jemu odpovČdné a stále více
byrokratizovány. Od roku 1624 sídlila þeská dvorská kanceláĜ trvale ve Vídni. Tyto zmČny se zintenzívnily s nástupem absolutismu a byly završeny v druhé polovinČ 18. století. Úpadek stavovského snČmování, zavinČný z jedné strany omezováním jeho pravomocí a z druhé pak úpadkem významu stavu panského a církevního, dominujících na snČmu, završila revoluce roku 1848, která zahájila novou
etapu ve vývoji zemských snČmĤ.



7.1.

Systém snČmĤ

V období feudalismu postupnČ vyzrála státní správa v zemích Koruny þeské tak, že
ýechy, Morava, Slezsko a obojí Lužice tvoĜily zvláštní zemské celky s vlastním snČmem a vlastní ústavou, správními i soudními orgány. Základ skuteþného ýeského
snČmu byl položen v dobČ bezvládí po smrti PĜemysla Otakara II, a to z královské rady. Tehdy se v kvČtnu roku 1281 sešel snČm þeské šlechty, aby jednal o nepoĜádcích v zemi za doby poruþnictví Oty V. Braniborského nad následníkem þeského
trĤnu Václavem II. Úþastníky snČmu spojovalo spoleþné právo obyvatelské þili indigenát, inkolát – spoleþné státní obþanství stavovské. V prosinci téhož roku se snČmu
zúþastnili i zástupci tzv. hrazených mČst. SnČm byl hlavním orgánem stavovské samosprávy – sbor zákonodárný, ale i výkonný v oblasti správy, financí a vojenství; mČl
právo vyhlašovat danČ a svolat zemskou hotovost, tedy vojsko. O nČco pozdČji, ve
13. století vznikají snČmy na MoravČ, ve Slezsku a v obou Lužicích. Také Moravský snČm se postupnČ vyvinul ze zemského soudu a rady markrabČte. Ve Slezsku obdobnČ vznikly snČmy v jednotlivých knížectvích, ale vznikl též celoslezský snČm –
zvaný tehdy knížecí.
Ve 13. století se též objevily dvorské sjezdy zástupcĤ všech zemských snČmĤ.
V návaznosti na tuto skuteþnost vznikla ve 14. století nová instituce: generální
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snČm zemí Koruny þeské s právem volit krále. První generální snČm se sešel roku
1331 v Domažlicích, ovšem právní postavení generálního snČmu se ustálilo v 15. století. Generální snČm se stal kolektivním orgánem stavĤ zemí Koruny þeské, þi pĜesnČji
Ĝeþeno zástupcĤ snČmĤ jednotlivých zemí. Generální snČm se totiž skládal buć
z celého þeského snČmu a delegací snČmĤ z vedlejších zemí, nebo ze zástupcĤ snČmĤ
všech zemí Koruny þeské. Právo svolat jej náleželo þeskému králi. ýeský snČm byl
pak i v dobČ stavovské monarchie strážcem nedČlitelnosti zemí Koruny a nČkteré tehdejší þeské stavovské orgány, jako þeská královská zemská rada a þeská kanceláĜ,
vztahovaly své pravomoci na celý þeský stát.
Rozhodnutí pĜijímal generální snČm nikoliv prostĜednictvím jednotlivcĤ, ale
svĤj hlas odevzdávala delegace každé zemČ jako celek. Každá zemČ mČla jeden
hlas, pouze v konfederaci za stavovského povstání mČly ýechy hlasy dva. Delegace
jednotlivých zemských snČmĤ pĜicházely na jednání s mandátem, který mČl charakter
plné moci jednat tak, jako by stavové jejich zemČ byli všichni osobnČ pĜítomni. Tato
teze sice navozuje pĜedstavu širokých delegovaných pravomocí, ovšem opak byl pravdou. Práva delegace zemského snČmu na snČmu generálním mČla charakter vázaného mandátu, který byl spojen s pĜísnými instrukcemi. Tento fakt jednání generálních snČmĤ výraznČ komplikoval. Usnesení z jednání generálních snČmĤ sice nemohla být pĜi hlasování vetována jednotlivými delegacemi, ale závazná byla jen pro ty
zemČ, které s nimi vyslovily souhlas. Z hlediska státoprávního byl tedy generální snČm
mimoĜádnČ dĤležitá instituce (byĢ v praxi bylo svolání generálního snČmu výjimeþnou
událostí), ale spojování generálních snČmĤ s ukládáním daní uþinilo tuto instituci velice neoblíbenou. Výsledkem bylo, že si stavy z vedlejších zemí dokonce nechávaly
v 16. století stvrzovat, že obeslání generálního snČmu nebude znamenat omezení jejich
zemských práv.
Vznik habsburské mnohonárodnostní monarchie byl spojen s otázkou, jak zajistit
spoleþná stavovská práva a jednotné fungování státní správy v situaci, kdy každá zem
mČla vlastní snČm. VytvoĜit podmínky pro fungování stavovské monarchie v jednotné
Ĝíši se pokusil již Ferdinand I. Historie zná Ĝadu jeho pokusĤ svolat a vytvoĜit spoleþný
snČm všech zemí habsburské monarchie. DĤvod k tomu mČl Ferdinand I. prostý a
zároveĖ nesmírnČ významný: císaĜ se snažil vyhnout takovým problémĤm, jako je
žádat všechny zemské snČmy zvlášĢ o danČ a formování vojska pro boj proti osmanské
Ĝíši. Po nezdaru jeho pokusu nebyla snaha vytvoĜit celoĜíšský snČm habsburské monarchie již nikdy ze strany dynastie opakována. Iniciativy se však þas od þasu chopily
samotné stavy jednotlivých zemí. Tak v roce 1608 stavy rakouské, moravské a uherské uzavĜely konfederaci proti císaĜi Rudolfovi Habsburskému. V letech 1619-1620
zase došlo ke spoleþným sjezdĤm protestantských stavĤ proti Ferdinandovi II.
V þervenci 1619 generální snČm pĜijal již zmiĖovanou pozoruhodnou Konfederaci
zemí Koruny þeské.
Všechny revoluþní snČmy stavĤ zemí zprofanovaly ideu jednotného Ĝíšského snČmu u císaĜského dvora natolik, že byla zmČnČna celá koncepce sjednocování Ĝíše. Základním smČrem centralistických reforem pĜestala tedy být snaha o sjednocení
stavĤ þi stavovských snČmĤ jednotlivých zemí, ale úsilí omezit pravomoci zem145
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ských snČmĤ. Poslední generální snČm þeských zemí se po témČĜ tĜech stoletích pĤsobení sešel v bĜeznu 1620. Po katastrofČ na Bílé hoĜe nebyl již nikdy generální snČm
zemí Koruny þeské svolán – scházely se jen slavnostní sjezdy u pĜíležitosti korunovace panovníka.
Páni a rytíĜi mČli právo osobní úþasti na snČmech, což ovšem rytíĜi ne vždy využívali – pobyt na snČmech byl pro nČ pĜíliš nákladný; i proto se již koncem 15. století
vyvinul systém krajských snČmovních sjezdĤ, které volily zástupce rytíĜĤ na zemský snČm. Jednalo se o dva, šest þi jiné množství rytíĜských þi vladyckých delegátĤ
z kraje. Nejstarší krajský snČm jako regionální shromáždČní šlechty, duchovenstva a
mČst je dokonce historiky datován rokem 1327. Avšak ještČ na poþátku 16. století král
a vyšší šlechta spoleþnČ zastávali názor, že úþast na snČmu je osobním právem každého šlechtice, které nemĤže být pĜeneseno na kolektivního zástupce. V pozadí stál ještČ
jiný problém: roku 1494 se þeský snČm usnesl, že v jednotlivých krajích se mají konat
schĤze místních stavĤ s cílem zajistit bezpeþnost na svém teritoriu, ale, jak psal Josef
Kalousek, „vzdáleni jsouce pĜímého dozoru vlády, stávali se ohniskem strany pokroku
a novot, a tudy cviþištČm opozice.“1
Je pĜirozené, že si za takovéto situace nezískaly krajské sjezdy u královského a císaĜského dvora oblibu. Král reagoval dokonce tím, že jejich konání zakázal, avšak
tento zákaz se nedodržoval. Výsledkem sporĤ byl kompromis: volba delegátĤ zĤstala,
ale zároveĖ zĤstalo zachováno i právo každého jednotlivého šlechtice pĜijít osobnČ na
snČm. Spory však pĜetrvávaly dále, až roku 1547 po potlaþení vzpoury stavĤ se stalo
svolávání krajských sjezdĤ bez souhlasu krále zloþinem, za nČjž byl trest smrti. Tehdy
se také podaĜilo definitivnČ prosadit zásadu, že se snČmy nesmČjí scházet z vlastní
iniciativy, ale jen na pokyn krále, o což ostatnČ usilovalo již Vladislavské zĜízení zemské. Je pozoruhodné, že v dobČ stavovského povstání v letech 1618 až 1620 bČhem
tĜicetileté války se krajské sjezdy, onen zvláštní prvek šlechtické demokracie, scházely
jen nahodile a zĤstaly vlastnČ mimo politické dČní. Po porážce na Bílé hoĜe krajské
snČmování pĜestalo úplnČ.
Se vznikem krajských snČmĤ v ýechách lze hovoĜit o trojstupĖovém snČmování – krajské snČmy, zemské snČmy a generální snČm. TČžištČ politické aktivity
ovšem zĤstalo i nadále na zemských snČmech. Navíc systém krajských sjezdĤ byl
v zemích Koruny þeské omezen jen na ýechy, byĢ urþitou podobnost lze spatĜovat ve
snČmech jednotlivých slezských knížectví. Pozoruhodné je, že vyslanci krajských
sjezdĤ na snČm zemský mČli nejen být placeni z pĜíspČvkĤ svých voliþĤ, ale zároveĖ
mČli tČmto voliþĤm být odpovČdni a dostávali od nich závazné instrukce. Zástupci
zvolení na krajských snČmech se museli zemskému snČmu prokazovat plnou mocí, jak
tomu bylo zvykem u mČst. Tak se v ýechách v pĜedbČlohorské dobČ rodilo první
pojetí poslance, a to hned s trojí charakteristikou: šlo vlastnČ o zárodek teritoriálního zastoupení sociální skupiny s imperativním mandátem.

1

KALOUSEK, Josef: ýeské státní právo. Praha, Bursík a Kohout 1892, s. 307-308.
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7.2.

Složení snČmu

Historické záznamy naznaþují, že první „snČmování“, spojené s þeskou státností,
mČlo podobu shromáždČní – tzv. coloquia – „všech ýechĤ“, tedy svobodný ýechĤ. Již
v 11. století probíhala zásadní diferenciace ve spoleþnosti. V jejím dĤsledku se coloquia postupnČ mČnila na dvorské sjezdy, shromáždČní „politických lidí“, na které
svolával kníže vybrané feudály. Samotné dvorské sjezdy mČly asi pĜedevším podobu
slavnostních zasedání a soudních shromáždČní. V prĤbČhu 13. století doznal feudální
þeský snČm Ĝady zásadních promČn v dĤsledku þlenČní jednotné knížecí správy. Nejen
že se oddČlila církevní správa od svČtské, ale i od svČtské královské správy se vydČlila
šlechtická stavovská správa. Vybrané skupiny obyvatel zaþínaly podléhat odlišnému
právu: zaþalo pĤsobit šlechtické právo, mČstské právo a kanonické právo.
TĜinácté století bylo též dobou, kdy bylo dovršeno formování rodové šlechty. Od
pĜímé vlády knížete þi krále nad veškerou pĤdou a poddanými se oddČlila území a
skupiny obyvatel-poddaných, které se staly vlastnictvím dČdiþných šlechticĤ. Tato
trvalá držba majetku ruší lenní závislost šlechtice na vladaĜovi. Z nového typu vlastnictví pak vyrĤstaly nové zájmy a nová moc. Rostl, samozĜejmČ postupnČ, význam
domácí šlechty a s ním se objevuje výraznČjší spor o pravomoci snČmu ve vztahu
k vladaĜovi. S osamostatĖováním šlechty v 13. století bylo zákonitČ spojeno i vytvoĜení královské rady jako poradního orgánu složeného z osob, vybraných panovníkem.
Spor se v první ĜadČ zaþal vést o danČ.
Se vznikem snČmĤ v 13. století se zaþala otevírat i otázka, kdo se vlastnČ smí úþastnit jejich zasedání a jaké mu z úþasti na snČmování plynou práva a povinnosti. Dominantní postavení na snČmech získal šlechtický stav. Koncem 13. století, za doby ĜádČní BraniborĤ v ýechách, se šlechta jako stav ujala vlády. Tehdy se také zaþínali na snČmech výraznČji prosazovat vyšší církevní preláti, kteĜí také zaþínali být
vnímáni jako samostatný duchovní, pĜesnČji Ĝeþeno církevní stav (rozumČno vyšší
duchovní, tj. biskupové a pozdČji i arcibiskupové, zástupci kapitul a klášterĤ, tedy
nikoliv faráĜi a kaplani). Duchovní stav v þeských zemích ovšem i nadále zpravidla
zasedal spolu s pány. ZároveĖ se – byĢ sporadicky a s malými pravomocemi – na
snČmu zaþínají objevovat jako tĜetí prvek mČšĢané.
V období husitské revoluce se snČmování v nČkterých situacích stalo svorníkem
sváĜících se stran. Podle historikĤ se za šestnáct revoluþních let sešlo asi dvacet
snČmĤ. S husitskou revolucí v ýechách až do porážky na Bílé hoĜe zmizelo ze snČmu
duchovenstvo jako stav – revoluce témČĜ zbavila katolickou církev pozemkového
vlastnictví a tak ji pĜipravila o charakter feudálního politického stavu. To však neznamená, že by ze snČmu odešli všichni duchovní. Na MoravČ, ve Slezsku a v Dolní
Lužici (tam ale jen do doby, kdy v zemi v 16. století pĜevládla reformace) církev na
snČmech zĤstala. V Horní Lužici byly na snČmu zastoupeny vždy pouze dva stavy –
rytíĜi a mČsta. V ýechách se ale právČ husitský snČm stal pĜedobrazem struktury zemského snČmu stavovské monarchie, složeného z kurie panské, rytíĜské a mČstské.
SnČmy v dobČ mezivládí let 1440 až 1453 vystupovaly jako nejvýznamnČjší orgán
moci. Byly svolávány podle potĜeby, jejich usnesení však nebyla vždy plnČna. MČsta,
zvláštČ pak Praha, se na snČmech stala skuteþnou politickou silou, což bylo patrné i
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protokolárnČ – byla uvádČna pĜed þleny panských rodĤ. Na snČmu se objevili i zástupci husitských vojenských svazĤ, které spolu s mČsty þi samy až do porážky revoluce
spoluvytváĜely snČmovní politiku. Navíc i menší teritoriální politická uskupení – krajská þi v oblasti moci Tábora – svolávala své snČmy.
V dobČ stavovské monarchie pro ýechy nadále platilo, že poþet stavĤ zĤstal omezen na tĜi – stav panský, rytíĜský a mČstský. SnČm svolával a pĜedsedal mu král, což
samozĜejmČ neznamenalo, že musel být osobnČ pĜítomen. Na MoravČ pak byly þtyĜi
stavy: panský, vladycký, duchovní a mČstský. V praxi se však i na MoravČ scházely
také pouze tĜi kurie, neboĢ vedle kurie panské a rytíĜské zasedaly ve spoleþné kurii
mČsta a preláti; olomoucký biskup zasedal v panské kurii, neboĢ pocházel rodem
z tohoto stavu. Moravskému snČmu pĜedsedal zpoþátku markrabČ a pozdČji zemský
hejtman, který byl pĜedsedou panské kurie. V jednotlivých slezských knížectvích byly
zastoupeny dva, tĜi i þtyĜi stavy. ÚstĜední slezský snČm mČl tĜi kolegia: do prvního
náležela knížata a majitelé tzv. stavovských panství, do druhého ostatní šlechta a duchovenstvo ze zemí bez knížete a mČsto Vratislav, do tĜetího kolegia mČsta, avšak také
pouze ze zemí bez knížete. V Horní Lužici mČl snČm kurii šlechty a kurii mČst,
v Dolní Lužici pak byly na snČmu zastoupeny všechny þtyĜi stavy.
Až do husitských válek snČmy jednaly pohromadČ; po tČchto válkách se porady i hlasování na snČmu konaly podle stavĤ, které tvoĜily tzv. kurii. Vznik oddČleného jednání ve zvláštních „kuriích þili komorách“ bývá spojován s rokem 1446.
Jako celek pak zasedal snČm jen pĜi zahájení a na konci snČmování – v meziþase každý stav zasedal zvlášĢ v oddČlené místnosti za pĜedsednictví svého „direktora“. Direktor panského stavu, nejvyšší purkrabí Království þeského, byl zároveĖ pĜedsedou celého snČmu. Podle Kalouska bylo pĜed bitvou na Bílé hoĜe v ýechách 1400 šlechtických rodin se svobodnými a manskými statky. OprávnČní úþastnit se snČmu mČlo
42 mČst. Na snČmu se však scházelo zpravidla jen sto úþastníkĤ, jen v mimoĜádných
pĜípadech to bylo dvČ stČ až tĜi sta lidí.1
V pobČlohorském období podle Obnoveného zĜízení zemského z roku 1627 se
plnoprávnými úþastníky i þeských zemských snČmĤ stali þlenové duchovního
stavu, jimiž byli podle tehdejšího pojetí pouze preláti katolické církve. Od konce
18. století zaþaly snahy pĜipojit k duchovnímu stavu i rektora pražské univerzity, což
se podaĜilo až v roce 1846. I když pĜedsedou celého zemského snČmu byl nadále
pĜedstavitel panského stavu, bylo duchovenstvo dokonce pokládáno v hodnostním poĜadí za první stav. RytíĜský a mČstský stav dostal oznaþení nižší.
PĜedstavitele duchovního, panského a rytíĜského stavu nelze pokládat za zástupce národa ve smyslu þeského þi jiného lidu. PĜicházeli na snČm jako osobní
nositelé politického práva, nezastupovali nic víc než svĤj rod, majetek þi církevní
funkci. Úþast na snČmování pro nČ nebyla povinností, ale privilegiem. Urþitou výjimku z této situace tvoĜili zástupci pražské metropolitní kapituly, kteĜí byli vysíláni vedle
probošta na snČm – ti byli volenými delegáty; po urþité období byli též nČkteĜí rytíĜi a
vladykové voleni svými stavy na krajských sjezdech.
1

Viz tamtéž, s. 306.
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MČsta se úþastnila prostĜednictvím delegátĤ mČstských rad. MČstský stav tvoĜili zástupci svobodných mČst, tedy ne mČsta poddanská, patĜící pĜímo nČkterému šlechtici
þi prelátovi. PĜedstavitelé mČstského stavu byli v urþitém slova smyslu zástupci svého
mČsta, ovšem zástupci nevolení. V pobČlohorské dobČ byli zástupci mČst na snČmech
vedoucí þinitelé mČst, kteĜí však byli jmenováni do svých funkcí shora. Nelze tedy
chápat zástupce mČst zjednodušenČ jako pĜímé zástupce mČšĢanstva.
PodobnČ jako v rytíĜském stavu, i menší mČsta se mohla nechat zastupovat mČstem
vČtším. Vyšší stavy mohly rozhodovat o zastoupení stavu mČstského, což nebylo bezvýznamné, neboĢ v té dobČ bylo jen v ýechách 42 až 46 svobodných mČst. Zdlouhavý
spor šlechty a mČst – zvláštČ pak nižší šlechty a mČst – o postavení na snČmu vyústil
poþátkem 16. století v kompromis: po porážce stavovského odboje v roce 1547 mohla
sice mČsta na snČmu zĤstat, ale hlas mČla jen jako panovníkova „komora“ – za podmínky, že budou podporovat císaĜskou politiku. Na zaþátku 17. století se opČt postavení mČst na snČmu upravilo do podoby kurie. Po Bílé hoĜe bylo na þeském snČmu jen
šest privilegovaných královských mČst: tĜi pražská mČsta (Staré, Nové a Menší – Malá
Strana), Kutná Hora, PlzeĖ a ýeské BudČjovice. OstatnČ úþast na snČmování nemusela
pro mČsto být politicky významná, neboĢ mČstský stav hlasoval až do poloviny 19.
století jako jedna kurie – jako celek mČla jeden hlas právČ tak jako každý rytíĜ. Teprve
þtyĜi roky pĜed zánikem stavovského snČmování získali zástupci hlavního mČsta Prahy
právo hlasovat samostatnČ.
Zvláštní pozornost si zaslouží zasedání þeského snČmu od þervence 1790 do ledna 1791, tedy po císaĜské výzvČ k podávání pĜání a stížností: tehdy se zaþalo pĜecházet od hlasování po jednotlivých kuriích a zaþalo se hlasovat v plénu veĜejnČ po
jednotlivcích – a v nČkterých pĜípadech dokonce tajnČ. Protože se jednalo o zasedání v dobČ Velké francouzské revoluce, stojí za to pĜipomenout, že z pĜibližnČ 120
úþastníkĤ snČmu více než dvČ tĜetiny byli šlechtici. Objevila se sice osvícenská rétorika, ale na zasedání se neprojevila žádná snaha pĜekonat stavovský charakter zemského
snČmu, vzdát se privilegia osobního rodového mandátu ve prospČch volené reprezentace þi vytvoĜit nČjaké národní shromáždČní. Nejenže nikdo nepozvedl myšlenku rozšíĜení práva mČst þi dokonce „nestavovského stavu“ – snČm zamítl i myšlenku pĜipuštČní mezi snČmující rektora pražské univerzity a vČtšina jeho úþastníkĤ se vyslovila
proti vstupu nekatolíkĤ na snČm, byĢ i král se již v této otázce stával tolerantním.
PĜijatá tzv. stavovská desideria shrnovala pĜání protijozefínské opozice, požadující
návrat dĜívČjšího daĖového systému, obnovení stavovského zemského zĜízení, znovuzavedení nevolnictví, obnovu zrušených klášterĤ apod. Objevil se ale i požadavek
zákonodárné pravomoci v oblasti hlavních zákonĤ a požadavek práva vyjadĜovat se k
ostatním zákonĤm – tedy snaha o revizi Obnoveného zĜízení zemského. Stavové žádali, aby každý þlen snČmu mohl podávat na zasedání návrhy bez pĜedbČžného svolení
královských komisaĜĤ. Nepadla však ani zmínka o spoleþné státoprávní problematice
zemí Koruny þeské. Jenže po schválení pĜání a stížností následovalo potvrzení absolutní moci panovníka: stav mohl obnovit orgány, které mČl do roku 1779 (což se
v první ĜadČ týkalo obnovení stavovských zemských výborĤ) a zpČtnČ nabyl práva,
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která v tomto roce pozbyl; v oblasti zákonodárné ovšem obdržel snČm jen konzultativní právo. Není divu, že zájem o práci na snČmu klesal.
Pokud zasedaly jednotlivé stavy zvlášĢ, šel vývoj od zasedání postupného, pĜi kterém jednal nižší stav až po schĤzi stavu vyššího, k zasedání paralelnímu. Nakrátko
pĜed zánikem stavovského snČmovnictví získali úþastníci snČmu rovnost hlasĤ. Když
stavovské snČmovnictví v revoluci roku 1848 zmizelo z politické scény þeských zemí,
nebylo vlastnČ již politikou: šlo jen o kurtoazní ozdobu habsburské absolutistické monarchie, kde moc byla nahrazena prázdnotou nablýskaných uniforem. Centralizovaná
státní správa již zemské stavovské snČmy nepotĜebovala a vyšší stav v podobČ panstva
a duchovenstva ztrácel v raném kapitalismu svoji sociálnČ politickou váhu. FormálnČ
byla existence stavovských snČmĤ ukonþena oktrojovanou bĜeznovou ústavou
z roku 1849.

7.3.

Volba panovníka

Volba panovníka snČmem je velice þasto diskutovaný právní problém, neboĢ patĜila k definiþním znakĤm suverenity þeského státu – což v mnohonárodnostní habsburské monarchii vytvoĜilo z této otázky jedno z hlavních témat národních sporĤ o státní
právo. Toto právo však nebylo þasto naplĖováno, protože v období feudalismu byl
samotný akt výbČru vladaĜe snČmem svČdectvím o krizi státu – ve stĜedovČké monarchii byl stát odvozován od panovníka a od nČho byl odvozován i nástupce. A tak
jen v mimoĜádných situacích nČkdo pĜevzal tuto vladaĜskou funkci, aby nového panovníka vybral.
Od samotného poþátku vzniku þeského státu se sváĜely tĜi principy výbČru panovníka. Prvním byla zásada dČdiþnosti vladaĜské funkce. Ta byla pĜirozenČ hájena
pĜedevším panovnickým rodem þi rodinou panovníka. Druhým principem byla volba
þi alespoĖ pĜijímání vladaĜe. Tuto zásadu hájila shromáždČní, snČmy a svobodní
lidé. Tím tĜetím principem bylo jmenování. To se projevovalo jako snaha nČkterých
Ĝíšských císaĜĤ chápat þeské zemČ jako léna, která lze udČlovat. Onen tĜetí princip
nemČl nikdy právní podklad a Zlatou bulou sicilskou z roku 1212 byl vlastnČ odmítnut
i císaĜem – byĢ v praktické politice se pokusy prosadit tuto zásadu nadále opakovaly.
V dČjinách þeského státu bylo výchozím principem nastolování panovníka dČdické
právo – napĜed nejstaršího z rodu, pak nejstaršího ze synĤ panovníka, pozdČji pĜípadnČ i nejstarší z jeho dcer. Se vznikem stavovského snČmu se posilovalo právo volby
vladaĜe. V politice je vždy vytvoĜení nového orgánu spojeno se spory o kompetence. Svár principu volby panovníka a dČdického principu byl postupnČ podložen z obou
stran nejrĤznČjšími „zákonnými normami“. Trval pak vlastnČ po celou dobu existence
monarchistického zĜízení na území þeských zemí. Rovnováha zájmĤ spojených s tČmito odlišnými právy byla narušována témČĜ v každé dĤležité etapČ þeských dČjin.
V okamžicích vymĜení panovnického rodu nastupovalo právo snČmovní volby; to
však se prosazovalo i v revoluþních dobách za husitských válek þi v dobČ stavovského
povstání. Naopak omezováno bylo témČĜ každým silným vladaĜem a i když legálnČ
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nebylo nikdy zrušeno, fakticky ztratilo svoji sílu s pragmatickou sankcí Karla VI.,
která rozšíĜila dČdické právo z císaĜské rodiny na celý habsburský rod.
Význam zemského snČmu z hlediska voleb byl spojen s nastolováním – tzv. pĜijímáním – þi pĜípadnČ výbČrem knížete a krále. Kosmova kronika þeská, psaná poþátkem 12. století, pĜináší první záznam o takovéto události: Kosmas popisuje „volbu“
knížete BĜetislava roku 1034 slovy, která nespornČ zaslouží pozornost:
„Po dokonání obĜadĤ pohĜebních vzal (Jaromír, bratr zesnulého knížete) za ruku
synovce BĜetislava a vedl ho ke knížecímu stolci, a jako se vždy dČje pĜi volbČ knížete, házeli pĜes mĜíže hoĜejší sínČ peníze, deset tisíc nebo ještČ více, mezi lid, aby se
netlaþili na knížete sedícího na stolci, nýbrž radČji chytali házené peníze. Když byl
kníže posazen na stolci a nastalo ticho, Jaromír, drže synovce za pravici, pravil k lidu:
»Hle, váš kníže!« A oni zvolali tĜikrát: »Krlešu,« to jest Kyrielesion. I opČt Ĝekl Jaromír k lidu: »PĜistupte z rodu MunicĤ, pĜistupte z rodu TČpticĤ!« a volal jmenovitČ ty,
o nichž vČdČl, že jsou zvláštČ ve zbrani mocní, ve vČrnosti stálí, v boji udatní a bohatstvím vynikající. Poznav, že stojí u nČho, pravil: »PonČvadž mi mĤj osud nedopouští,
abych byl vaším knížetem, ustanovujeme vám tohoto a povyšujeme za knížete, abyste
ho byli poslušni, jak je dĤstojno knížete, a povinnou vČrnost mu zachovávali, jak náleží vládci. A tebe, synu, napomínám a opČt a opČt to v mysl ti vštČpovat budu, abys tyto
zde ctil jako otce a miloval je jako bratry a ve všech potĜebách aby sis je bral za rádce.
TČm poruþ hrady a lid ke správČ, neboĢ jimi zemČ þeská stojí i stála a státi bude na
vČky. Ale onČm tam, kdož jsou Vršovci, nešlechetných otcĤ niþemní synové našeho
rodu domácí nepĜátelé, rodinní škĤdci, stĜez se jako zabláceného kola a vyhýbej se
spolku s nimi, protože nikdy nám nebyli vČrni... «“1
Jak patrno, jde více o snČmovní vojenskou demokracii než o moderní volbu – samotnému „zasedání“ pĜedcházelo mČĜení þi vyvažování sil velmožĤ, na které pak navázala aklamace. VĤle shromáždČní nebyla vyjádĜená hlasováním. StejnČ jako v celé
feudální EvropČ se hlasy na snČmu po dlouhou dobu v ýechách nesþítaly, ale vážily: nebyla zde rovnost mezi úþastníky snČmu, ale pĜednost mČli mocnČjší. Vážením se totiž v politice nemČĜí logika argumentace, ale síla železa a hmotnost zlata.
Tomu ostatnČ odpovídá i výsledek Kosmou popisované události: BĜetislav byl uveden
na trĤn a Jaromír (který byl již svým knížecím bratrem – prý z popudu VršovcĤ – zmrzaþen, aby byl zbaven pĜehnaných politických ambicí) byl posléze zavraždČn.
Ve svých poþátcích byl þeský stát, právČ tak jako ostatní státy, pojímán jako patrimonium, tj. soukromé vlastnictví vládnoucí rodiny þi pĜesnČji náþelníka rodu. „Zvykové“ právo opírající se o pĜevahu moci PĜemyslovcĤ nad ostatními rody dávalo shromáždČní právo uplatĖovat princip pĜijímání knížete. K tomuto principu právČ
BĜetislav I. v pĜedveþer své smrti v roce 1055 pĜidal další: princip prvorozenectví,
podle nČhož se mČl stát þeským knížetem vždy nejstarší PĜemyslovec. Samotný princip prvorozenectví však prošel dvČma vývojovými etapami:
x PĤvodní platné zvykové právo, stanovené BĜetislavem I., definovalo tzv. seniorátní princip – zásadu, že na trĤn má zasednout vždy nejstarší pĜíslušník z celého
panovnického rodu.
1

Kosmova kronika þeská. Praha, Svoboda 1972, s. 73.
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x Seniorátní princip byl již od poslední tĜetiny 12. století narušován, až byl odstranČn
pĜechodem na uznání nárokĤ mužských potomkĤ PĜemysla I. na vladaĜský stolec.
Tomuto užšímu pojetí prvorozenectví, nevztahujícímu dČdiþnost na panovnický rod, ale na panovníkovu rodinu (zpravidla syny), kterému se Ĝíká ne zcela
vhodnČ primogenitura, se zpoþátku vzpírala Morava. Zlatá bula sicilská uznává
právČ takovéto pojetí dČdiþnosti v rodinČ panovníka. Primogenitura se v þeských
zemích uplatĖovala od první poloroviny 13. století do roku 1918.
Po vymĜení pĜemyslovského rodu po meþi bylo fakticky uznáno dČdické právo
dcer, ovšem – po jistém váhání – jen pro dcery neoddČlené, tedy neprovdané. Lucemburští panovníci zformulovali toto obyþejové právo do podoby zemských zákonĤ –
Jan Lucemburský roku 1341 a Karel IV. v letech 1348 a 1349. ZároveĖ císaĜ Karel IV.
svojí zlatou bulou roku 1356 pĜipojil i právo generálního snČmu stavĤ zemí Koruny
þeské na volbu krále v pĜípadČ, že panovnický rod vymĜel i po pĜeslici. Ovšem již
Zlatá bula sicilská hovoĜila o „králi doma zvoleném“, þímž se ovšem myslí domácí
výbČr panovníka bez vlivu ze strany císaĜe, ne volby v moderním smyslu. Majestátem
Vladislava II. Jagellonského z roku 1510 bylo dČdické právo dcer rozšíĜeno i na dcery
oddČlené – ovšem jen za pĜedpokladu, že byly provdány se souhlasem stavĤ. Je zajímavé, že u dcer nerozhodoval princip prvorozenectví, ale vĤle stavĤ.
Od poloviny 14. století se tedy dá hovoĜit o zavedení pevného Ĝádu prvorozenectví pĜi nástupu na trĤn, ovšem toto pravidlo bylo pĜerušeno v dobČ husitské revoluce, kdy se moc pĜevážila na stranu stavovského snČmu. Husitská revoluce osamostatnČním stavovského snČmu vnesla do vztahu volebního a dČdiþného práva nový
prvek. Po neúspČšném jednání se Zikmundem o zárukách pro kališníky odmítl v roce
1421 þáslavský snČm Zikmunda Lucemburského jako þeského krále a ustanovil dvacetiþlennou radu Království þeského jako prozatímní vládu. Husitský snČm tak nejen
zachoval právo volit panovníka, ale též odmítl uznat korunovaci Zikmunda za þeského
krále (moravský snČm Zikmunda za krále pĜijal, právČ tak jako ostatní vedlejší zemČ
Koruny þeské a nČkterá katolická území ýech). Nebyl však zásadnČ odmítnut monarchistický princip vlády, snad jen s výjimkou radikálních táboritĤ – byĢ z Prahy byl
odeslán v roce 1420 manifest do Benátek, který byl veden snahou sondovat možnost
zĜídit v ýechách republiku podle benátského dóžecího modelu. ZároveĖ ale pražská
mČsta vyslala poselstvo s nabídkou þeské koruny Vladislavovi Jagellonskému a litevskému velkoknížeti. PrávČ þáslavský snČm, který slavnostnČ zbavil Zikmunda trĤnu,
souhlasil s polským kandidátem na þeský trĤn. AĢ již však jde o sondování možnosti
republikánského režimu nebo hledání nového krále, jde o pokus stavĤ volit panovníka
v dobČ, kdy žil právoplatný dČdic trĤnu.
Po husitských válkách se z potvrzování práv vyvinula smlouva mezi králem a stavy, tzv. volební kapitulace, kterou jako první pĜednesl Zikmund. V pĜípadČ, že král
nebyl volen, ale nastoupil jako dČdic, mČnila se volební kapitulace v korunovaþní reverz se stejnou funkcí. Obsah kapitulace þi reverzu se postupem þasu posouval od
problematiky náboženských svobod k obecným stavovským právĤm – a odumírá po
porážce na Bílé hoĜe.
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PĜímý vztah habsburské dynastie k þeským zemím zaþíná roku 1526, kdy po
smrti Ludvíka Jagellonského þeský snČm odmítl dČdiþné nároky jeho dcery Anny
a z Ĝady kandidátĤ na trĤn zvolil Ferdinanda Rakouského, Annina muže. ýeský
zemský snČm tehdy pĜenesl volbu na výbor o dvaceti þtyĜech þlenech, který Ferdinanda zvolil. Volbu provedl i slezský snČm. Naopak moravský snČm uznal dČdické nároky Anny, která pak toto své právo pĜenesla na Ferdinanda. Horní Lužice uznala
Ferdinanda za krále pĜi korunovaci, Dolní Lužice uznala volbu. Svými reverzy
z prosince 1526 Ferdinand pak pĜiznal, že jej „páni, rytíĜi a mČsta i všechna obec království ýeského zvolili za krále, nikoli z nČjaké povinnosti, nýbrž z dobré a svobodné
vĤle své, podle svobod Království þeského“.
ýeská koruna tedy pĜešla na Ferdinanda I. svobodnou volbou þi smlouvou. Tato
smlouva stanovila právní pomČr mezi ýeským královstvím a habsburskou dynastií
zpĤsobem, který je shodný se smlouvou mezi snČmem a dynastií Jagellonskou z roku
1471. StavĤm podle této smlouvy zĤstalo v pĜípadČ vymĜení dynastie právo svobodné
volby nového krále.
V dobČ stavovského povstání v letech 1618 až 1620 se scházely zemské snČmy bez
královského souhlasu, þi pĜesnČji v rozporu s jeho zákazem – v ýechách pČtkrát. Na
poþátku povstání se navíc sešly dvakrát pouze evangeliþtí þlenové stavĤ, þi, jak se od
husitských dob v ýechách Ĝíkalo, ti pĜíslušníci stavĤ, kteĜí byli podobojí; druhý z tČchto snČmĤ mimo jiné zvolil prozatímní vládu tĜiceti direktorĤ – z každého stavu deset –
a ustanovil þtyĜi vrchní velitele armády. Na MoravČ se bČhem stavovského povstání
sešel zemský snČm tĜikrát a ve Slezsku dvakrát. Morava tehdy pĜidala k snČmovnímu
jednání nový prvek – pĜed zasednutím snČmu se konal tzv. sjezd, na nČmž se neformálnČ projednávaly otázky, které se následnČ staly pĜedmČtem jednání snČmu. Stavy
se stavČly nad krále.
Vedle zemských snČmĤ sehrál v období stavovského povstání závažnou roli i generální snČm všech tĜí hlavních zemí Koruny þeské, který se sešel dvakrát. V þervenci
1619 právČ generální snČm pĜemČnil þeský stát v konfederaci zemí Koruny þeské
s volitelným panovníkem. Uþinil tak usnesením o stu þláncích, majícím podobu
ústavy. Pro „sjednocené zemČ“ tato ústava mimo jiné upravila hlasování pĜi volbČ
krále. ýlánek XXX. zbavoval stavy pĜísahy vČrnosti panovníkovi, jestliže tento narušoval jejich práva, zvláštČ pak právo svobody náboženského vyznání. Podle þlánku
XXVIII. pĜenáší se volební právo z þeských stavĤ na generální snČm, pĜiþemž þeským
stavĤm zĤstalo právo navrhovat krále a mít první hlas. Moravští stavové získali hlas
druhý, slezští tĜetí, Horní Lužice þtvrtý, Dolní Lužice pátý, „páni stavové þeští šestý, a
tak votum conklusivum, hlas neboližto zavírající.“ PĜi rovném poþtu hlasĤ mČlo nastoupit losování.1 Podle nČkterých historikĤ se touto ústavou mČl „promČnit þeský stát
v oligarchickou republiku s králem v þele“.2 Tentýž generální snČm v srpnu 1619 sesadil Habsburka Ferdinanda II. z þeského trĤnu a podle nové ústavy zvolil za þeského
krále falckého kurfiĜta BedĜicha.
1
2

ýeská národní rada, snČm þeského lidu. UspoĜádal V. VanČþek. Praha, ýNR 1970, s. 201 - 202.
ýeskoslovenská vlastivČda. Díl V. Stát. Praha, Sfinx 1931, s. 28.
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Porážka na Bílé hoĜe sice znamenala konec Konfederace, ovšem nepĜinesla zásadní
zmČny do vztahu dynastie a þeské koruny. Podle Josefa Kalouska šlo za stavovského
povstání o revoluci, pĜi níž se na obou stranách vyboþovalo z mezí práva: stavy zdĤrazĖovaly právo volby na úkor práva dČdického, Ferdinand II. absolutizoval dČdické
právo. Skuteþné právo, které se zformovalo již za PĜemyslovcĤ, však uznávalo obČ
tyto zásady a hledalo mezi nimi rovnováhu. Porážkou na Bílé hoĜe byla prosazena
zásada, že stavy potvrzovaly dČdice trĤnu, byla však zachována zásada volitelnosti v pĜípadČ vymĜení dynastie. Prohra se dotýkala postavení šlechty ve státČ a spoleþnosti, ne povahy státního práva. Katoliþtí stavové se z hlediska snČmovnictví stali
mostem mezi starou a novou situací.
Obnoveným zĜízením zemským se roku 1627 zaþal proces, v jehož dĤsledku se král
stal absolutistickým vladaĜem, jenž žezlo pĜebírá dČdČním – korunovace pĜestala být
podmínkou výkonu královské funkce; korunovaþní revers odpadl. V pĜípadČ korunovace skládal král korunovaþní pĜísahu, což však byla souþást korunovaþního obĜadu,
ne smlouva. Obnovené zĜízení zemské pĜedstavovalo tehdy základní normativní akt,
který ponechal stavovské snČmovnictví, ale se dvojí zmČnou: samotné stavy prošly
radikální „transformací“, pĜi níž bylo likvidováno nejen privilegované postavení protestantské šlechty, ale i samotná tato šlechta; pravomoci snČmĤ byly omezeny a stavy
ztratily politickou iniciativu. Znamenalo sice formální zachování samostatnosti þeského království, ale zemské úĜedníky jmenoval panovník a byli odpovČdni pouze jemu.
Navíc jejich pravomoc, právČ tak jako dvorské kanceláĜe ve Vídni, rostla. SnČmy
mohly nadále jednat jen o požadavcích císaĜe.
Pragmatickou sankcí císaĜe Karla VI. z roku 1713 byla pak upravena posloupnost
pĜi dČdČní habsburského trĤnu. ýeský snČm ji potvrdil s tím, že nic nemČní na zemském zĜízení. Avšak pragmatická sankce mČla tĜi þásti: 1. všechny dČdiþné zemČ rodu
Habsburského se nemají nikdy dČlit, dokud tento rod úplnČ nevymĜe; 2. v tomto nedČlitelném panství mají dČdiþnČ nastupovat na trĤn mužští potomci podle práva prvorozenectví; 3. když nebudou mužští potomci, pak nastupují potomci rodu ženského, a to
nejprve dcery Karla VI., pak Josefa I., potom Leopolda I. a spolu s jejich potomstvem
obojího pohlaví, dále pak ostatní linie domu rakouského vždy podle Ĝádu prvorozenectví a pĜedností mužĤ pĜed ženami. Novinkou ve státním právu se takto stává nejen bod
1. o nedČlitelnosti habsburského panství, ale i bod 3., a to hned ve dvojím smyslu –
otvírá cestu na trĤn ženČ, což bylo vlastnČ možné již za PĜemyslovcĤ, ale hlavnČ fakticky ruší možnost volby þeského krále. Problém je totiž v tom, že pragmatická sankce
sice výslovnČ neupírá snČmu právo volby krále, ale rozšíĜením dČdického práva na
stovky HabsburkĤ v EvropČ zlikvidovala toto právo fakticky.
V roce 1714 vznikly navíc ještČ stavovské zemské výbory – jakési pĜedsednictvo
snČmĤ –, jejichž pravomoci byly odvozeny od zemských snČmĤ a pĤsobily i v dobČ
mezi zasedáními snČmĤ. Šlo vlastnČ o pokus nalézt protiváhu nejvyššímu purkrabímu
jako pĜedsedovi snČmu, který však byl v pobČlohorské dobČ jmenován panovníkem
coby jeho nejvyšší zemský úĜedník. Tyto výbory pozdČji císaĜ Josef II. zrušil, aby je
pak znovu obnovil Leopold II. Základní tendence pobČlohorského vývoje habsburského státu však smČĜovala jinam než k rozvoji instituce stavovských snČmĤ: zemské
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snČmy v Praze, BrnČ a OpavČ se mČnily v orgány provinciální, které mČly stále omezenČjší pravomoci z dĤvodu postupu vídeĖské centralizace. A nešlo jenom o samotný
fakt centralizace – vídeĖská ústĜední moc nebyla organizována stavovsky a neopírala
se o žádný snČm, který by zemským snČmĤm mohl tvoĜit partnera þi byl jejich zastupujícím vyšším orgánem. Naopak centrální císaĜská a administrativní moc mČla na
úrovni zemí své nestavovské orgány, tvoĜené byrokratickými zemskými úĜady typu
místodržitelství. Ovšem i po Obnoveném zĜízení zemském si þeský snČm zachoval
vliv na rozhodování o daních – což rozhodnČ není bezvýznamné právo.
Tato struþná charakteristika vývoje anglického þi britského parlamentu a þeského
stavovského snČmu naznaþuje, že je nutné rozlišovat dva rĤzné, byĢ spolu velice þasto
související jevy:
x Parlamentarismus, který stavČl vedle výkonné moci monarchy þi vlády kolektivní orgán, nebo tento orgán dokonce staví proti výkonné moci þi nad ní. Parlament þi snČm má oligarchické, nikoliv demokratické zaþátky – mĤže být sice
volen, ale jeho vznik byl spojen se stavovskými privilegiemi. Jednalo se o orgán s
rĤznými pravomocemi, z nichž nejbedlivČji stĜeženými bývalo právo vypisovat þi
rušit danČ, neboĢ ty finanþnČ postihovaly þleny parlamentu a svobodné, tedy majetné lidi. Mezi tČmito parlamentními þi snČmovními pravomocemi bývalo zpravidla nČjakým zpĤsobem upraveno právo volby vladaĜe v pĜípadČ vymĜení dynastického rodu.
x V oné dobČ vznikající volební právo bylo spojeno se stavovskými právy, a to
jak v pĜípadČ nutnosti vybrat krále, tak i pĜi výbČru zástupcĤ nižší šlechty a
mČst. V moderním pojetí však volební právo není stavovským právem, ale þástí
univerzálního lidského þi obþanského práva. Napojení ideje volebního práva,
zvláštČ pak obþanského volebního práva, na parlamentarismus je mnohem mladší,
než parlamentarismus sám. Až postupným spojením ideje voleb s parlamentarismem se parlament mČní v lidem – nebo alespoĖ „politickým lidem“ – volený zastupitelský orgán veĜejnosti.
S urþitou licencí lze Ĝíci, že þeské snČmy až do porážky na Bílé hoĜe a Obnoveného zĜízení zemského s mírným zpoždČním postupovaly stejnou cestou jako anglický parlament. Jestliže anglický parlament zaznamenal trvalý rĤst svých zákonodárných pravomocí, legislativní funkce snČmĤ zemí Koruny þeské po Bílé hoĜe vymizela. VydČlení vyšší šlechty a duchovenstva bylo i v ýechách spojeno s náznakem
volby reprezentantĤ rytíĜĤ a vladykĤ na krajských snČmech a pĜedstavitelĤ mČst, ale i
tato tendence k teritoriální reprezentaci porážkou na Bílé hoĜe odumĜela. PĜevaha
výkonné moci nad snČmovními právy, patrná ve vychýlení rovnováhy tČchto
dvou ohnisek pravomocí již dĜíve, se stala v þeských zemích po bitvČ na Bílé hoĜe
zcela jednoznaþnou, zatímco anglický parlament – samozĜejmČ nikoliv bez revoluþních krizí – rozvíjí tendenci podĜídit si výkonnou moc þi alespoĖ upevnit dČlbu
moci. Navíc porážka stavovského povstání pĜerušila nejen tuto „anglickou“ tendenci
vývoje snČmovnictví, ale zlikvidovala i prvky republikanismu, které byly patrné
v nČkterých rozhodnutích povstaleckých stavĤ.
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Odlišnost þeského vývoje v rámci habsburské monarchie a britského vývoje
není dána centralizací – naopak se dá Ĝíci, že v „britském“ Ĝešení ostrovních národnostních a politických sporĤ se anglický prvek prosadil výraznČji než rakouskonČmecký v Rakousku þi v Rakousku-Uhersku. Odlišnost je v tom, že centralizace
anglická a britská byla spojena s rozvojem parlamentarismu, zatímco habsburská absolutistická centralizace monarchie probíhala vlastnČ až do 60. let 19. století bez vytváĜení centrálních orgánĤ parlamentního typu. Existující zemské snČmy
mČly v monarchii charakter provinþních orgánĤ.
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8. Volby v Rakousku (- Uhersku)
(1848 – 1918)

Spor o existenci a význam demokratické tradice v souþasné ýeské republice i na
Slovensku je vlastnČ diskusí o dvou problémech. První otázkou je, jak tradice coby
soubor ustálených a dČdČný zvykĤ, pravidel zachovávaných pokoleními, mĤže odolat
diskontinuitČ ve vývoji politických pravidel, institucí a zkušeností. To je problém pĜedevším takových zemích, které od poþátkĤ voleb do zastupitelských sborĤ zaznamenaly takové zlomy jako byl vznik samostatného ýeskoslovenska, ztráta suverenity následkem nacistické okupace a vytvoĜení klerofašistického Slovenského státu, pak þtyĜicetileté snahy vybudovat socialismus a nakonec rozdČlení ýeskoslovenska na pĜelomu let 1992 a 1993. Nesporné je, že žádná z liberálnČ-demokratických politických
institucí v ýesku þi na Slovensku nemá od svého vzniku pĜirozený evoluþní vývoj
nebo nemá dlouhého trvání – což platí i o volbách do zákonodárných orgánĤ.
Druhým problémem diskuse o významu demokratické tradice v dnešních þeských
zemích a na Slovensku je otázka vlastní povahy této tradice. A tak i v pĜípadČ pĜesvČdþení o malém významu tradice v souþasné politice není možné porozumČt dnešnímu postavení voleb v ýesku a na Slovensku bez alespoĖ krátkého exkursu do volební historie v Rakousku po rozpadu stavovského snČmu v roce 1848, v 1. republice
(1918 – 1938), v 3. republice (1945 – 1948) a v období let 1948 až 1989. Je nesporné,
že pĜes všechny historické zlomy a diskontinuitu v dČjinách lze v dnešním pojetí voleb vystopovat Ĝadu principĤ, jejichž poþátky sahají až do druhé poloviny 19. století – nebo nČjakým zpĤsobem, tĜeba i zprostĜedkovanČ, na nČ navazují þi reagují.
Samotný tento fakt navazování þi reagování na starší zásady ještČ neznamená, že se
politická kultura a instituce, historicky vzniklé návyky, ideje i normy, plynule dČdily.
Návaznost na bývalé instituce a návyky nebyla v ýesku a na Slovensku dána životností tradice, ale pĜedevším urþitou schopností intelektuálĤ vyhodnotit informace o minulosti a pomáhat politikĤm na nČ reagovat. Nemalou roli sehrává i fakt,
že vývoj v þeských zemích po roce 1848 byl souþástí celosvČtového civilizaþního
proudu, v nČmž jako v celku nebyl vývoj liberální demokracie pĜerušen; opČtovné
zapojení do tohoto proudu vytváĜí iluzi o totožnosti minulosti a tradice. PĜitom ovšem
i v minulosti mohlo být zapojení do tohoto proudu ve fázovém zpoždČní – jak bylo
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ostatnČ vidČt ve vývoji parlamentarismu a stavovské monarchie. Tato skuteþnost je
patrná i na vývoji volebního práva.

8.1.

Volební systém

Rok 1848 sice ukonþil historii stavovských snČmĤ v þeských zemích, ovšem neznamenal konec zemských snČmĤ – v roce 1861 se snČmy objevily v nové, nestavovské podobČ. Z hlediska pojetí voleb a vývoje zákonodárství jsou však zemské snČmy
ménČ významné než tehdy též vznikající Ĝíšská rada. DĤvody jsou hned dva. PĜednČ postupující centralizace pĜisoudila vČtší faktickou moc Ĝíšské radČ než zemským
snČmĤm. A za druhé, samotný vývoj volebního i stranického systému postupoval
rychleji ve vztahu k Ĝíšské radČ než k zemským snČmĤm – zvláštČ pak pokud jde o
snČm þeský, jehož konzervatizmus úspČšnČ vzdoroval demokratizaci voleb až do
ukonþení své þinnosti.
Vlastní vývoj volebního systému v Rakousku, který lze pokládat za sice zdlouhavou, ale pĜece jen cestu k modernímu pojetí voleb, byl spojen s tĜemi základními vývojovými etapami:
x PĜípravná fáze v období revoluþního kvasu roku 1848, kdy se míchaly nejrĤznČjší volební zásady, z nichž se však praktického dlouhodobého naplnČní
po porážce revoluce nedostalo žádné.
x Druhou etapu tvoĜily vznik a promČny kuriového zastupitelského systému.
x TĜetí etapa je spojena s volbami do Ĝíšského snČmu na základČ všeobecného
volebního práva.
Volbám v Rakousku druhé poloviny 19. století pĜedcházelo mnoho návrhĤ na
zmČnu politického systému, z nichž nejeden se týkal i parlamentarismu. NČkteré z nich
jsou nespornČ pozoruhodné z hlediska intelektuální invence – napĜíklad návrhy
F. Palackého s pozoruhodnými úvahami o federaci þi tzv. kromČĜížská ústava. Z hlediska politických dČjin však tyto návrhy trpí jedním nedostatkem: nebyly uskuteþnČny.
Tento osud koneckoncĤ potkal i tĜi ústavy spjaté s historií revoluce roku 1848, které se
nikdy nedoþkaly plného praktického naplnČní þi jejich platnost byla ukonþena tak, že
znemožĖovala organické evoluþní navázání pĜi rozvoji pĜijatých zásad.

8.1.1. Revoluce 1848
PĜechod k ústavnímu zĜízení ohlásil v bĜeznu 1848, tedy na samém poþátku revoluce, císaĜský Konstituþní patent. Tento pokus o kompromisní Ĝešení nazrálých problémĤ mČl zachovat stavovský charakter Rakouska: uvažoval sice o vytvoĜení Ĝíšského
zastupitelského sboru, ale tento nový orgán mČl být složen z delegací stavovských
snČmĤ. Samotné zemské snČmy mČly ovšem být rozšíĜeny o zástupce mČšĢanstva.
První normu, formující zastupitelský systém v Rakousku, pĜinesla až tzv.
Pillersdorfova ústava císaĜství rakouského, vyhlášená císaĜským patentem
v dubnu 1848. Tato oktrojovaná konstituce byla zpracovaná podle belgického vzoru a
byla zamýšlená jako prozatímní. MČla platit jen pro zemČ rakouské, þeské, Dalmácii a
Haliþ; Uhry, tedy i oblast dnešního Slovenska, a království Lombardsko-Benátské
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byly vyĖaty. Orientovala se na zformování ústĜední moci a prohlásila zemská zastupitelstva za pouhé orgány místní samosprávy. Zemská zastupitelstva mČla být zachována, avšak pouze pro obhajobu provinþních zájmĤ a bez zákonodárné moci.
Podle Pillersdorfovy ústavy mČla být zákonodárná moc pĜiznána dvoukomorovému Ĝíšskému snČmu. Senát jako horní snČmovna mČl mít 200 þlenĤ, z nichž þtvrtinu mČli tvoĜit zletilí princové císaĜského domu spolu s císaĜem doživotnČ jmenovanými senátory, a 150 senátorĤ mČlo být voleno nejvČtšími velkostatkáĜi. Poslanecká
snČmovna mČla mít 383 poslance volené v kuriích mČstské a venkovské. Volby
mČly být nepĜímé – prostĜednictvím volitelĤ. Volení þlenové obou komor mČli mít
mandát na dobu pČti let.
Odpor vídeĖských revolucionáĜĤ k nČkterým zásadám této ústavy pĜinutil panovníka k vydání proklamace, v níž bylo slíbeno, že ústava bude ještČ pĜedána k projednání
pĜíštímu Ĝíšskému snČmu. Ten mČl dostat charakter ústavodárného shromáždČní. Jenže
vlna politických bouĜí zmČnila parlament na jednokomorový a sama si vymohla svolání ústavodárného shromáždČní, které mČlo zmČnit Pillersdorfovu ústavu. PĤvodnČ
bylo v kvČtnu 1848 prozatímním volebním Ĝádem zavedeno volební právo, které vyluþovalo muže žijící z týdenní þi denní mzdy, služebnictvo a ty, kdo žili z podpory veĜejných dobroþinných ústavĤ. Dodateþným ministerským výnosem pak bylo koncem
kvČtna 1848 rozšíĜeno volební právo témČĜ na všechny muže starší 24 let – tedy i
na všechny dČlníky žijící z denní þi týdenní mzdy, pokud nebyli v pracovním pomČru jen na dobu urþitou. Podle historikĤ ovšem jen málo dČlníkĤ využilo svého
volebního práva.1 ZároveĖ byl zrušen senát jako souþást Ĝíšské rady. Volby byly nepĜímé – na 500 voliþĤ na venkovČ pĜipadal jeden a ve mČstČ dva volitelé. Poslanci
byli voleni podle zásady absolutní vČtšiny hlasĤ volitelĤ, pĜiþemž byla požadována úþast alespoĖ tĜí þtvrtin tČchto elektorĤ. Volby podle tohoto volebního Ĝádu
vedly v þervenci 1848 k vytvoĜení jednokomorového ústavodárného Ĝíšského snČmu.
Tento Ĝíšský snČm po nových Ĝíjnových bouĜích ve Vídni pĜesídlil do KromČĜíže.
V rámci projektu ústavy, vypracované kromČĜížským snČmem, byla zformulována vize Ĝíšského snČmu, který se mČl skládat ze dvou komor: komory lidu a
komory zemí. Lidová komora mČla mít 360 poslancĤ – 80 mČstských a 280 venkovských – volených voliþi pĜímo. Poslanci v této komoĜe mČli být voleni na tĜi
roky. Do komory zemí mČlo být vysíláno po šesti poslancích za každou zemi a
jednom poslanci z každého kraje, jestliže se zemČ skládala ze dvou þi více krajĤ:
celkem tedy 115 þlenĤ, z nichž 84 mČly vysílat zemČ a 31 kraje. Poslanci této komory
mČli být voleni na šest let. Aktivní volební právo mČli mít rakouští státní obþané, kteĜí
plnČ užívali obþanských práv, byli starší než 24 let – ale jen tehdy, když platili nejménČ pČt zlatých pĜímých daní nebo pachtovné þi nájemné o stejné výši; volební právo
tedy pĜedpokládalo berní þi majetkový census. Pasivní volební právo mČli mít rakouští obþané, kteĜí plnČ užívali obþanských práv, dosáhli stáĜí nejménČ 28 let a ĜádnČ
pobývali v Ĝíši alespoĖ jeden rok; u poslancĤ za komoru zemí se požadoval vČk nejmé1

HAVRÁNEK, Jan: Boj za všeobecné, pĜímé a rovné hlasovací právo roku 1893. Praha, Nakladatelství
ýSAV 1964, s. 15.
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nČ 33 let. Podle § 75 „oudové obou komor zastupují veškeré zemČ, na které se tato
ústava vztahuje. NesmČjí pĜijímati žádných pĜedĜízení [instrukcí] a právo hlasu smČjí
vykonávat jen osobnČ“; kromČĜížská ústava tedy poþítala s volným mandátem poslancĤ. Zemské snČmy mČly být voleny pĜibližnČ podle pravidel voleb do komory
lidu.1 Tento projekt ústavy však nikdy nenabyl právní moci. Ústavodárný snČm byl
v bĜeznu 1849 Schwarzenbergovou vládou násilím rozpuštČn, aniž mohl dokonþit
svoji práci. A tak Pillersdorfova ústava zĤstala až do roku 1907 nejdemokratiþtČjší
ústavou, pĜijatou v Rakousku.
Místo kromČĜížského projektu na urþitý þas nastoupila nová oktrojovaná tzv.
Stadionova ústava z bĜezna 1849 (Ĝ. zák. þ. 150). MČla platit pro celou habsburskou
monarchii, tedy i pro Uhry. Zákonodárnou moc mČl mít v celoĜíšských záležitostech
dvoukomorový Ĝíšský snČm. Horní snČmovna mČla být komorou zemí – jejích pĜibližnČ 170 þlenĤ mČlo být voleno zemskými snČmy: þtvrtina ze samotných snČmĤ (nejménČ dva), tĜi þtvrtiny z plátcĤ daní, jejichž velikost byla nejménČ 500 zlatých. ýlenové
dolní komory mČli být voleni pĜímo veĜejným ústním hlasováním lidu podle censu
odlišného v jednotlivých zemích. Na sto tisíc obyvatel mČl pĜipadnout jeden poslanec.
DaĖový census pĜedpokládal nejménČ pČt zlatých pro malá mČsta do deseti tisíc obyvatel a pro velká mČsta nejménČ 10 a nejvýše 20 zlatých. Poslanci horní komory mČli
být voleni na deset a dolní komory na pČt let. Jak uvádČl § 53 Stadionovy ústavy, „poslancové nesmČjí pĜijímati žádných instrukcí a musejí jen osobnČ vykonávati právo
své k hlasování“. PodrobnČjší pĜedpisy mČl pĜinést volební Ĝád, k þemuž však nedošlo,
neboĢ Stadionova ústava byla zrušena dĜíve než mohl být vydán.
Tato oktrojovaná ústava definovala hodnost císaĜe jako dČdiþnou v rodČ habsbursko-lotrinském podle zásad pragmatické sankce a nástupnického Ĝádu domu rakouského. CísaĜ nemČl být ze své þinnosti nikomu odpovČdný. MČl absolutní zákonodárné
veto. V období, kdy Ĝíšský snČm nezasedal, mČl mít panovník právo vydávat naĜízení s
platností zákona, jež mČla být pĜedložena ke schválení Ĝíšskému snČmu, jakmile zahájil jednání. To je motiv, který byl pozdČji mnohokrát opakován. V prosincové ústavČ
z roku 1867 byl ovšem tento tzv. oktrojírkový paragraf omezen – císaĜská naĜízení
nesmČla mČnit základní zákony, nesmČla ukládat trvalou zátČž státní pokladnČ þi zcizovat státní nemovitosti; kromČ toho muselo být takovéto naĜízení pĜedloženo do þtyĜ
týdnĤ nejbližšímu zasedání Ĝíšské rady, jinak pozbylo platnost. Stadionova ústava
zanikla v prosinci roku 1851 v nastupujícím bachovském absolutismu – a s ní i na
celá desetiletí první zárodky moderního parlamentarismu v habsburské monarchii.

8.1.2. Kuriový systém a Ĝíšská rada

Porážka Rakouska v severní Itálii a komplikující se politické pomČry na domácí
scénČ vedly v roce 1860 k návratu na cestu k zastupitelské demokracii. Cesta to byla
dlouhá, plná zatáþek, odboþek i ztrát smČru. Na jejím startu bylo pĜijetí kuriového
systému, který pĜedpokládal, že zastupitelský systém v Rakousku a RakouskuUhersku bude založen na nerovném stavovském právu. Jeho hlavní zásadou byla
1
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pĜedstava zastoupení zájmĤ podle váhy pĜíspČvku, který reprezentanti tČchto
zájmĤ pĜinášejí pro zachování a rozvoj státu. I toto pojetí prošlo vývojem, v nČmž
za nejdĤležitČjší lze pokládat tĜi zásadní právní úpravy voleb do Ĝíšské rady.
x ÚNOROVÁ ÚSTAVA Z ROKU 1861
První právní úpravu kuriového systému voleb do Ĝíšské rady pĜedstavuje znovu císaĜským patentem oktrojovaná tzv. únorová ústava z roku 1861, nazývaná též nČkdy
podle svého hlavního tvĤrce jako Schmerlingova. Tuto ústavu si však nelze pĜedstavovat jako ucelený text. Jednalo se o soubor dokumentĤ – konkrétnČ uvozovacího
císaĜského patentu se 46 pĜílohami, které definovaly hlavní státní instituce, formulovaly základní rámec jejich vztahĤ a tvoĜily základ pro další normotvorbu v podobČ zákonĤ, volebních ĜádĤ a naĜízení.
Únorová ústava mČla být realizací ústavních zámČrĤ tzv. Ĝíjnového diplomu
z pĜedcházejícího roku. Vše ale vlastnČ zaþalo již v bĜeznu 1860, kdy panovník
v patentu þ. 56 Ĝ. z. oznámil, že se rozhodl rozšíĜit Ĝíšskou radu o mimoĜádné þleny s
urþitými zákonodárnými a správními právy. MimoĜádnými Ĝíšskými rady mČli být
jmenováni: arcivévodové, nČkteĜí z nejvyšších církevních hodnostáĜĤ, zasloužilí muži
civilní, vojenské þi jiné služby – ti všichni na doživotí – a 38 þlenĤ zemských zastupitelstev, volených v ternech na šest let zemskými snČmy, z nichž si pak panovník
þleny Ĝíšské rady vybíral. Z celkového poþtu volených þlenĤ pĜipadli na ýechy
tĜi, na Moravu dva a na Slezsko jeden þlen rady. Tento novČ vzniklý šedesátiþlenný
sbor (48 þlenĤ bylo mimoĜádných) se sešel v kvČtnu 1860 a zasedal až do záĜí téhož
roku. Na závČreþném zasedání byl 34 hlasy proti 16 pĜijaty zásady politické reformy
Rakouska požadující uznání historicko-politické individuality jednotlivých zemí.
V duchu usnesení této federalistické vČtšiny byl vydán Ĝíjnový diplom.
ěíjnový diplom znamenal konec absolutismu: panovník slíbil jednotlivým národĤm „takové instituce a právní pomČry, které se stejnou mČrou vyrovnají s vČdomím
práva historického a s rozliþností království a zemí jako s požadavky jejich nedílného
a nerozluþného silného svazku“. Zákonodárné právo mČlo být vykonáváno jen za spolupĤsobení Ĝíšské rady a zemských snČmĤ. Zákonodárné pravomoci Ĝíšské rady jsou
v Ĝíjnovém diplomu vypoþítány a týkají se jen tČch práv, povinností a zájmĤ, které
jsou všem královstvím a zemím spoleþné. Co nebylo vyjmenováno, náleželo zemským
snČmĤm. ěíšská rada mČla být rozšíĜena – vedle císaĜem pĜímo jmenovaných
þlenĤ, jejichž poþet nebyl omezen, mČlo zasednout sto þlenĤ, jmenovaných ze
zemských snČmĤ. Tyto þleny mČly zemské snČmy navrhovat v ternech a z nich si
panovník vybíral. ěíšská rada a zemské snČmy mČly „spolupĤsobit“ s panovníkem –
jejich vliv byl do znaþné míry jen poradní, pouze pĜi zavádČní a zvyšování daní, státních pĤjþkách a zcizování státního majetku Ĝíjnový diplom udČlil Ĝíšské radČ povolovací právo. ěíjnový diplom však byl jen vymezením ústavních a volebních zásad,
které mČly být další oktrojírkou naplnČny – což právČ uþinila únorová ústava z roku
1861, ovšem rozhodnČ ne zcela v duchu Ĝíjnového diplomu. Stalo se tak proto, že pĜíprava únorové ústavy byla svČĜena tČm politikĤm, kteĜí na Ĝíšské radČ vystupovali
proti federalistickým principĤm. Tomu odpovídá i výsledek.
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Únorová ústava z roku 1861 byla vydána v podobČ patentĤ þ. 20 až 22 Ĝ. z., složených z témČĜ padesáti dokumentĤ. Mezi tČmito dokumenty je základní zákon o Ĝíšském zastupitelstvu a pro každou z patnácti zemí monarchie vymezení zemských zĜízení, zemských volebních ĜádĤ a naĜízení rozepisující poþet Ĝíšských poslancĤ, pĜipadajících na jednotlivé kurie zemských snČmĤ. Ústava byla vydána pro celou monarchii
– tedy vþetnČ uherských a italských zemí. Zákonodárná moc mČla být koncentrována
do Ĝíšské rady – na rozdíl od Ĝíjnového diplomu nepoþítala únorová ústava s rozhodující rolí zemských snČmĤ a pĜidČlila jim roli jen v taxativnČ vymezených oblastech.
Únorová ústava – pĜesnČji Ĝeþeno základní zákon o zastupitelství Ĝíšském ve svém
paragrafu 1 – konstituovala dvoukomorovou Ĝíšskou radu: s panskou a poslaneckou
snČmovnou. Panskou snČmovnu Ĝíšské rady tvoĜili doživotnČ zletilí princové císaĜského domu, císaĜem jmenovaní dČdiþní þlenové z Ĝad vysoké aristokracie, arcibiskupĤ a biskupĤ s titulem knížecím, ale také þlenové, jmenovaní císaĜem „na základČ
zásluh o stát nebo církev, vČdu þi umČní“. Toto pojetí panské snČmovny se nezmČnilo
po celou dobu trvání monarchie. Z ýechĤ byl na základČ zásluh vybrán František Palacký, který se však jednání panské snČmovny nikdy nezúþastnil. PozdČji byli takto
jmenováni další pĜedstavitelé z þeských zemí. Poþet þlenĤ panské snČmovny nebyl
v únorové ústavČ urþen.
Pro poslaneckou komoru založila únorová ústava výbČr poslancĤ vČtšinovým
volebním systémem, s využitím zásady absolutní vČtšiny. VČtšinový systém pak
platil po celou existenci volebního práva v PĜedlitavsku (s výjimkou úprav volebního systému pro volby do moravského zemského snČmu v dĤsledku tzv. moravského
paktu roku 1906). Prosincová ústava z roku 1867 však upravila požadavek absolutní vČtšiny pĜi volbČ Ĝíšských poslancĤ na zemském snČmu na zásadu vČtšiny
relativní. Únorová ústava též založila praxi volných mandátĤ pro poslance: podle
paragrafu 15 základního zákona o zastupitelství Ĝíšském „þlenové snČmovny poslancĤ
nemají od svých voliþĤ pĜijímati žádných instrukcí“.
Protože podle únorové ústavy to byly zemské snČmy, které vysílaly poslance do
Ĝíšské rady, nebyl nutný žádný zvláštní volební Ĝád. Únorová ústava však pamatovala na tzv. volby z nouze: císaĜ mČl právo na urþitém území, ve mČstČ nebo
v korporaci, z nichž by nebyl Ĝíšský snČm obeslán, naĜídit pĜímé volby. Oba tyto
principy byly obsaženy v paragrafu 7 základního zákona o Ĝíšském zastupitelstvu,
podle nČhož „poþet þlenĤ v každé zemi ustanovený posílá její zemský snČm volbou
pĜímou. Voliti se má absolutní vČtšinou hlasĤ tak, aby poþet do snČmovny poslancĤ,
dle zemských ĜádĤ na urþitá území, mČsta, korporace vypadající vyšel z þlenĤ zemských snČmĤ týchž území, týchž mČst a týchž korporací. CísaĜ si ponechává volbu
v tČch územích, mČstech a korporacích pĜímo naĜíditi, když nastanou mimoĜádné pomČry, po nichž by zemské snČmy nemohly obeslati snČmovnu poslancĤ.“
ýlenové poslanecké snČmovny byli podle únorové ústavy voleni zemskými snČmy
na dobu šesti let. Na první pohled tedy mČli zastupovat své zemČ, ale ve skuteþnosti
šlo o svérázné slouþení zemského a stavovského principu výbČru: zemské snČmy byly
totiž voleny a samy volily poslance Ĝíšské rady ve tĜech kuriích (v textech zákonĤ
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nejsou kurie oznaþeny þísly, ale písmeny, která se však v prĤbČhu vývoje kuriového
systému pro stejné kurie mČnila):
1.
2.
3.

kurie velkostatkáĜská,
kurie mČstských a prĤmyslových center,
kurie venkovských obcí.

Podle volebních ĜádĤ pro zemské snČmy, které byly souþástí únorové ústavy, byla
v království þeském v pĜípadČ první kurie volebním okresem celá zemČ. Voliþi této
tĜídy se však dČlili na dva sbory: do jednoho patĜili držitelé fideikomisních statkĤ,
zapsaných do zemských nebo manských desek, do druhého pak ostatní velkostatkáĜi.
Pro tyto jednotlivé sbory byly rozdČleny mandáty. Pro druhou kurii byly ve vybraných
mČstech vytvoĜeny volební okresy, v nichž se volilo od jednoho do tĜí poslancĤ; obchodní a živnostenské komory volily zvlášĢ a obsazovaly rĤzné množství mandátĤ.
Pro volby poslancĤ venkovských obcí byly vytvoĜeny politické okresy s jedním þi
dvČma mandáty. Hlasování bylo veĜejné. PĜi uplatnČní zásady absolutní vČtšiny potĜebných hlasĤ ke zvolení v pĜípadČ rovnosti hlasĤ rozhodoval los. Nedošlo-li k obsazení všech mandátĤ v prvním sþítání, konalo se druhé skrutinium. Nebylo-li ani pak
rozhodnuto, konaly se užší volby, v nichž kandidovaly pouze ty osoby, které po tČch,
kdo dostali absolutní vČtšinu, dostali relativnČ nejvíce hlasĤ.
ěíšská rada mČla pĤvodnČ mít dvojí podobu: širší pro celoĜíšské záležitosti s 343
poslanci a užší pro záležitosti PĜedlitavska s 203 poslanci (Uhry mČlo zastupovat 120
a Lombardsko-Benátsko 20 poslancĤ). Ve své širší podobČ se ale nikdy pro obstrukce
MaćarĤ nesešla. V souvislosti s rakousko-uherským vyrovnáním byla tzv. prosincovou ústavou z roku 1867 – šlo, Ĝeþeno dnešním jazykem, o nČkolik novel ústavních
zákonĤ z roku 1861, z nichž Ĝ. z. þ. 141 pojednával o Ĝíšském zastupitelstvu – užší
Ĝíšská rada zmČnČna na „Ĝíšskou radu pro království a zemČ na Ĝíšské radČ zastoupené“: poþet poslancĤ dolní komory Ĝíšské rady byl tedy omezen na zmínČné 203
poslance PĜedlitavska. NeoficiálnČ se zaþalo hovoĜit o PĜedlitavsku a Zalitavsku –
podle Ĝeky Litavy (Leitha), která svojí þástí tvoĜila hranici mezi Dolním Rakouskem a
Uhrami. Protože pĜedlitavské „Rakousko“ bylo víc než Rakousko samo, užívalo se
oficiální oznaþení „celek království a zemí na Ĝíšské radČ zastoupených“ a obecnČ se
pak hovoĜilo o Rakousko-Uherské Ĝíši þi Rakousko-Uherském mocnáĜství.
Uherská zem mČla vlastní zemský snČm i samostatnou vládu. S Rakouskem þi
PĜedlitavskem byla spojena personální unií – osobou panovníka. Navíc byly pro spoleþné záležitosti vytvoĜeny i nČkteré instituce. Tak vnikl i spoleþný rakouskouherský zastupitelský orgán s nevyjasnČnými kompetencemi, ale pevnými pravidly
složení a jednání. Tento orgán se skládal ze dvou šedesátiþlenných delegací. Za PĜedlitavsko volila panská snČmovna Ĝíšské rady 20 þlenĤ, 40 pak vídeĖská snČmovna.
ObdobnČ byla složena i delegace uherská – 20 þlenĤ volila magnátská tabule
uherského snČmu, 40 pešĢská snČmovna. PĜedlitavská delegace byla volena podle
zemských skupin, a tak na ýechy pĜipadlo deset, na Moravu þtyĜi a na Slezsko jeden
delegát. Tyto delegace svolával každý rok císaĜ stĜídavČ do VídnČ þi jiného hlavního
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mČsta pĜedlitavských zemí a do Pešti. Nejasné vymezení pravomocí tohoto orgánu
vedly k rozporným pĜedstavám o tom, že delegace mají zákonodárnou nebo jen poradní funkci. Vedle tohoto orgánu mČla rakousko-uherská monarchie ještČ tĜi spoleþná
ministerstva – ministerstvo zahraniþních záležitostí a císaĜského a královského domu,
Ĝíšské ministerstvo války a ministerstvo Ĝíšských financí.
Podle únorové ústavy þeské zemČ nevysílaly do Ĝíšské rady ani þtvrtinu
z celkového poþtu poslanecké snČmovny – celkem 82 poslancĤ (ýechy 54, Morava
22 a Slezsko šest). Vedeni snahou prosadit historická práva þeských zemí po nČkolika
marných pokusech (tzv. autonomistická pravice þítala 50 poslancĤ z 203 poslancĤ
PĜedlitavska) zahájili þeští poslanci v þervnu 1863 šestnáctiletý bojkot jednání Ĝíšské
rady. Po mnoha neúspČšných pokusech o dohodu naĜídila vláda podle zákona z þervna
1868 v ýechách pĜímé volby do Ĝíšské rady, ale pasivní resistenci se ani takto nepodaĜilo zlomit: þeští poslanci, zvolení v pĜímých volbách, pokraþovali nadále v bojkotu.
ObdobnČ postupovali i þeští poslanci z Moravy. Tzv. fundamentální þlánky, které se
pokoušely vymezit státoprávní postavení ýechĤ v monarchii, byly pod tlakem ze strany nČmeckých nacionalistĤ ve Vídni odmítnuty. NáslednČ vláda vypsala v prosinci
1871 další pĜímé volby do Ĝíšské rady. Výsledek však odpovídal tehdejší politické
atmosféĜe v ýechách: šlechta zvolila 15 deklarantĤ (tedy poslancĤ, kteĜí v srpnu 1868
podepsali Deklaraci þeských poslancĤ, o níž ještČ bude Ĝeþ), jež se na zasedání Ĝíšského snČmu nedostavili; obdobnČ volila i mČsta a venkovské obce. A tak z 54 pĜímo
volených zástupcĤ ýech se práce Ĝíšského snČmu úþastnilo jen 24 poslancĤ, a to
vesmČs NČmcĤ.
Od únorové ústavy – paragraf 8 základního zákona o Ĝíšském zastupitelstvu podle
nČhož „císaĜ jmenuje presidenty a místopresidenty z þlenĤ každé snČmovny“ – až do
prosincové ústavy roku 1867 bylo pĜedsednictvo poslanecké snČmovny jmenováno
panovníkem; v souvislosti s ústavními zmČnami pĜi rakousko–uherském vyrovnání
zaþalo být toto pĜedsednictvo voleno poslaneckou snČmovnou. I nadále smČl panovník
vydávat zákony v dobČ mezi zasedáními snČmĤ, ale tato naĜízení nesmČla mČnit základní zákony ani ukládat povinnosti státní pokladnČ þi zcizovat státní nemovitosti.
V pĜípadČ, když nebylo takovéto naĜízení do þtyĜ týdnĤ pĜedloženo Ĝíšské radČ, ztrácelo platnost. ZároveĖ bylo pro království a zemČ, zastoupené na Ĝíšské radČ, zĜízeno
všeobecné rakouské státní obþanství.
x DUBNOVÁ ÚSTAVA Z ROKU 1873
Druhou výraznou právní úpravu voleb do Ĝíšského snČmu na základČ kuriového
systému pĜedstavuje tzv. dubnová ústava z roku 1873, která byla oficiálnČ vydána
pod þ. 40. ZavádČla pĜímé volby do Ĝíšské rady; Ĝíšská rada tak pĜestávala být
reprezentantem zemských snČmĤ. Tato zmČna si vyžádala pĜijetí zvláštního volebního Ĝádu (Ĝ. z. þ. 41). Možnost pĜímých voleb však tehdy již znala nejen únorová
ústava z roku 1861, ale i tzv. nouzový volební zákon z roku 1868 (Ĝ. z. 82), podle nČhož se konaly volby v ýechách roku 1870, když pĜedtím zemský snČm odmítl Ĝíšské
poslance volit; tento zákon byl pak novelizován v bĜeznu 1872 (Ĝ. z. þ. 24) tak, že
dával možnost provést pĜímé volby i v pĜípadČ, kdy – jak se tehdy Ĝíkalo – jednotliví
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poslanci provádČli vĤþi Ĝíšské radČ abstinenci. Naopak idea nepĜímých voleb do
ústĜedního zákonodárného orgánu se znovu objevila na konci roku 1991 v návrhu
prezidenta ýSFR Václava Havla na vytvoĜení federální rady volené národními radami
z poslancĤ, „kteĜí se nejlépe vyznají v právu“.
Výraznou zmČnou kuriového zastupitelského systému, kterou pĜinesla dubnová
ústava z roku 1873, bylo rozšíĜení poþtu kurií. Na základČ této právní normy vznikla:
4.

kurie obchodních a živnostenských komor.

VytvoĜení þtvrté kurie se týkalo jen dolní komory Ĝíšské rady – na zemských snČmech zĤstala obchodní a živnostenská kurie, spojená s kurií mČstských a prĤmyslových center. V té dobČ tedy volili v kurii velkostatkáĜského držení deskového statku ti,
kdo platili reálné danČ nejménČ 200 zlatých; v kurii obchodních a živnostenských
komor bylo podmínkou þlenství v tČchto komorách; v kurii mČstské a venkovské pak
byla podmínkou pĜíslušnost do prvního þi druhého obecního voliþského sboru þi placení 10 zlatých pĜímých daní. Ve venkovské kurii nadále volby probíhaly nepĜímo,
pĜiþemž na jednoho volitele pĜipadlo 500 voliþĤ. I když kurie velkostatkáĜská zpravidla v PĜedlitavsku tvoĜila v každé zemi jeden voliþský sbor, právČ ýechy patĜily mezi
þtyĜi výjimky s více sbory. CelkovČ pak byl zvýšen poþet poslancĤ Ĝíšské rady z 203
na 353, pĜiþemž 138 z nového poþtu poslancĤ pĜipadlo na þeské zemČ.
ýeští poslanci, kteĜí byli podle tohoto systému zvoleni do Ĝíšské rady v Ĝíjnu 1873,
pokraþovali v pasivní rezistenci a byli zbaveni mandátĤ. Moravští poslanci se vymluvili na zaneprázdnČní pĜípravou zemských voleb a vláda jim udČlila dovolenou. Po
rozštČpení národní strany nejdĜíve mladoþeští poslanci v þeském zemském snČmu
pĜešli od „trpného odporu v odpor þinný“ a posléze v roce 1879 spolu se staroþechy
zasedli do Ĝíšské rady. Svoji þinnost zahájili státoprávním ohrazením. ýeští poslanci
zaujali pak místo na pravici politického spektra.
Velmi významnou zmČnu ve vývoji volebního práva, která však bezprostĜednČ nesouvisela s kuriovým systémem voleb, byla Taaffeho novela volebního Ĝádu z Ĝíjna
1882 (þ. 142 Ĝ. z.). Touto reformou byl znovu pĜerozdČlen voliþský sbor ve velkostatkáĜské kurii. PodstatnČjší zmČnou však bylo snížení volebního censu v mČstské a venkovské kurii z 10 zlatých na 5 zlatých. V roce 1896 pak byl tento daĖový census zákonem þ. 226 Ĝ. z. opČt snížen na 4 zlaté. Výsledkem úprav volebního censu bylo výrazné zvýšení poþtu voliþĤ.
x BADENIHO VOLEBNÍ REFORMA Z ROKU 1896
TĜetí zásadní právní úpravu kuriového systému pĜinesly tzv. Badeniho volební reformy z þervna 1896. Tehdy již probíhal intenzivní zápas o všeobecné hlasovací právo. Pro ilustraci lze uvést, že ve volbách do Ĝíšské rady mČlo v Rakousku v roce 1891
volební právo 1 732 057 voliþĤ z celkového poþtu 5,7 miliónĤ mužĤ starších 24 let,
což byla tehdejší hranice plnoletosti. ZároveĖ, jak upozorĖovali rakouští sociální demokraté, v dĤsledku proletarizace poklesl podíl oprávnČných voliþĤ v rámci obyvatelstva v období 1886 až 1891 z 7,0 % na 6,1 % ve mČstech a ze 7,7 % na 7,5 % na ven165
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kovČ. Podle Viktora Adlera volilo každého z 85 velkostatkáĜských poslancĤ prĤmČrnČ
63 velkostatkáĜĤ. Na jednoho ze 118 poslancĤ z kurie mČst pĜipadalo v prĤmČru 2918
voliþĤ a 44 854 obyvatel; na jednoho ze 129 poslancĤ z venkovských okresĤ pĜipadlo
v prĤmČru 10 592 voliþĤ a 142 752 obyvatel. Tak jeden velkostatkáĜ mČl jako voliþ do
poslanecké snČmovny stejnou váhu jako 46 mČstských nebo 260 venkovských voliþĤ.
Navíc volební právo bylo ve venkovských okresech nepĜímé a nČkdy i veĜejné.1
Badeniho volební reformy provedly revizi ústavního zákona o Ĝíšské radČ. Zákonem þ.168 Ĝ. z. tak byla zĜízena další, v poĜadí již pátá kurie, která rozšíĜila poþet þlenĤ poslanecké snČmovny Ĝíšské rady na 425. Ta obdržela název
5.

všeobecná volební kurie.

a znamenala velmi vážný prĤlom do pojetí privilegovaného parlamentarismu – byla to
kurie bez majetkového a daĖového censu. Zavedla v urþitém smyslu všeobecné
aktivní volební právo pro muže starší 24 let, kteĜí byli v den vypsání voleb alespoĖ pĤl roku usedlí v místČ voleb. Volební reforma pĜiznala pasivní volební
právo mužĤm starším 30 let. Toto volební právo ovšem nebylo rovné – v páté kurii
mohli volit i ti, kdo mČli právo volit v nČkteré z ostatních kurií. V této kurii bylo
tedy voleno 72 poslancĤ Ĝíšské rady, z nichž na þeské zemČ pĜipadlo 27 mandátĤ.
VytvoĜením 5. kurie se dramaticky zvýšil poþet voliþĤ – z 1 732 257 na 5 333 431.
Nebylo-li stanoveno v zemských volebních Ĝádech jinak, probíhaly v páté kurii prostĜednictvím volitelĤ nepĜímé volby, které tehdy existovaly i v kurii venkovských
obcí. Tabulka þíslo 29 ukazuje, jak se mČnil v období pĤsobnosti kuriového systému
poþet kurií a poslancĤ v þeských zemích – je však nutné mít na pamČti, že v ýechách,
na MoravČ a ve Slezsku byli voleni i NČmci.
Tabulka þ. 29: POýET POSLANCģ Z ýESKÝCH ZEMÍ V ěÍŠSKÉ RADċ
1861
1. kurie
2. kurie
3. kurie
4. kurie
5. kurie
celkem

ýECHY

MORAVA

SLEZSKO

15
20
19
–
–
54

6
9
7
–
–
22

2
2
2
–
–
6

ý.
23
7
32
30
–
92

1873
M.
9
3
13
11
–
36

S.
3
0
4
3
–
10

ý.
23
7
32
30
18
110

1896
M.
9
3
13
11
7
43

S.
3
0
4
3
2
12

Kuriový systém byl jedním z mnoha projevĤ volebních censĤ, které pĜed prosazením všeobecného a rovného hlasovacího práva urþovaly podmínky pro nabytí
nČkterých obþanských a politických práv. PrávČ censy vymezovaly, kdo z þlenĤ
spoleþnosti tvoĜí oficiálnČ uznanou politickou spoleþnost, kdo z þlenĤ národa je souþástí „politického národa“ jakožto politicky privilegované þásti spoleþnosti a národa.
1
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V souhrnu lze Ĝíci, že za dobu fungování kuriového systému bylo možné
v habsburském Rakousku zaznamenat šest hlavních censĤ, omezujících lidská
práva v jejich moderním pojetí.
x STAVOVSKÝ CENSUS. Politiþtí obþané byli rozþlenČni do kurií podle stavĤ
tehdejší mČnící se pozdnČ feudální spoleþnosti a rodící se kapitalistické spoleþnosti.
V parlamentu mohly nalézt své zastoupení jen vybrané zájmy: ne všichni dospČlí þlenové spoleþnosti byli do kurií, udČlujících volební právo, zaĜazeni – pĜestože samozĜejmČ každý do nČjakého stavu, pojatého jako sociální vrstva, patĜil. Stavovské volební právo bylo privilegium urþitých stavĤ. ZároveĖ hlas v jednotlivých kuriích
nemČl vždy stejnou hodnotu: mandáty v jednotlivých kuriích byly pĜidČlovány pro
rĤzné poþty hlasĤ na základČ zásady, že „hlasy není možné pouze sþítat, ale je nutné
je také vážit“. Kuriový systém tak doplĖoval privilegia majetné aristokracie vyjádĜené v existenci panské snČmovny i zvýhodnČním ve volbách do poslanecké
snČmovny Ĝíšské rady. Tak také vytvoĜení 5. kurie sice dramaticky zvedlo poþet voliþĤ, ovšem ve velkostatkáĜské kurii nadále volilo pĜibližnČ 5 tisíc voliþĤ 85 poslancĤ,
zatímco ve všeobecné kurii 5,3 milionĤ voliþĤ volilo jen 72 poslance.
Kuriový systém byl spojen i s existencí tzv. pluralitního volebního práva: þlenové nČkterých kurií mohli zároveĖ volit i v jiné kurii. Tak napĜíklad þlenové obchodních a živnostenských komor mohli podle reformy z roku 1873 volit nejen ve své, ale i
v dalších kuriích, pokud je k tomu opravĖoval pĜíslušný titul. Po zavedení 5. všeobecné kurie mohli v této kurii volit i všichni pĜíslušníci ostatních þtyĜ kurií. Kuriový systém byl založen na nerovném volebním právu.
x NÁRODNOSTNÍ CENSUS. Národnostní census byl þasto kombinován s volební geometrií tak, aby zvýhodnil nČmecké obþany Rakouska na úkor SlovanĤ – napĜíklad pĜi vymezování prĤmyslových center ve vztahu k mČstĤm. Jeho problém byl
pĜedmČtem þastých diskusí, o nichž bude zmínka v souvislosti s vystoupením Františka Palackého na þeském zemském snČmu roku 1863. Svébytné národnostní prvky
vnesl do volebního systému moravský snČm v roce 1905 tzv. moravským paktem,
jehož charakteristika je obsažena v kapitole, vČnované zemským snČmĤm.
x MAJETKOVÝ CENSUS. Kuriový systém byl spojen se zásadou, že ve vybraných kuriích nabývali volebního práva jen ti obyvatelé, kteĜí platili urþité
množství pĜímých daní. Výchozí dolní hranicí v roce 1861 bylo 10 zlatých pĜímých
daní ve mČstech a na venkovČ jako pĜedpoklad volebního práva do þeského snČmu a
moravského snČmu (pro volby do slezského snČmu platil census pČt zlatých). Tehdy
propojení kuriového a majetkového censu vylouþilo více než tĜi þtvrtiny dospČlých
obyvatel z volebního práva.
x CENSUS PROSTěEDNICTVÍM VOLEBNÍ GEOMETRIE. Volební obvody byly vytváĜeny tak, aby mČly urþité sociální a národnostní složení. Poþet
voliþĤ, pĜipadajících na jeden mandát, tak kolísal i v jednotlivých kuriích. NapĜíklad
po reformách z roku 1873 pĜipadalo na jeden nČmecký mandát prĤmČrnČ ve mČstech o
dva tisíce a na venkovČ o 10 tisíc hlasĤ ménČ než v pĜípadČ þeských mandátĤ.
x CENSUS POHLAVÍ. V období platnosti kuriového systému bylo volební
právo pĜiznáno jen mužĤm. Výjimku tvoĜila pouze 1. kurie, kde držitelky vel167
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kostatkĤ mČly volební právo, pĜiþemž hlasovat mohly prostĜednictvím svého zástupce
mužského pohlaví. Census pohlaví byl zachován i po zavedení všeobecného hlasovacího práva a byl odstranČn až po vzniku samostatného ýeskoslovenska.
x CENSUS VċKU A POBYTU. Aktivní volební právo bylo stanoveno na
vČk od 24 let, pasivní na 30 let. I poslední reforma zachovala census pobytu v podobČ alespoĖ šestimČsíþního domovského práva v nČjaké obci.

8.1.3. Všeobecné hlasovací právo

Zápas o všeobecné, rovné a pĜímé volební právo se objevuje na pĤdČ Ĝíšského snČmu již poþátkem 80. let a pak umocnČnČ v jejich druhé polovinČ. Radikalizace celé
problematiky nastala koncem roku 1890, kdy se otázka všeobecného hlasovacího práva stává jedním z hlavních politických cílĤ sociálních demokratĤ. Mezi nimi nespornČ
významnou úlohu sehráli i sociální demokraté þeští.
Požadavek všeobecného hlasovacího práva se objevil i v rezoluci ze sjezdu mladoþechĤ roku 1887 a v jejich provolání k volbám roku 1891, ovšem svým slibĤm mladoþeští poslanci na pĤdČ Ĝíšské rady zpoþátku nedostáli – jejich poslanec František Tilšer
pouze navrhl v dubnu 1891 zavedení pĜímých voleb ve venkovských obcích. Není bez
zajímavosti, že Jan Slavík pĜi svých neúspČšných pokusech prosadit návrh zákona o
zavedení všeobecného volebního práva na mladoþeském poslaneckém klubu Ĝíšské
rady neprosazoval svĤj návrh za pomocí argumentĤ z oblasti lidských þi pĜirozených
práv, ale se zdĤvodnČním, že tak vzroste zastoupení ýechĤ v Ĝíšské radČ a naroste
poþet sociálnČdemokratických poslancĤ z nČmeckých okresĤ. Až v bĜeznu 1893, a to i
za pomoci tlaku zdola jak z vlastní strany, tak i od veĜejnosti, mladoþeši na Ĝíšské radČ
návrh na zákon opravĖující všechny muže starší 24 let (s výjimkou vojákĤ v þinné
službČ, osob pod kuratelou, v konkurzu nebo požívající chudinské podpory) pĜedložili.
O více než deset let pozdČji v nové revoluþní situaci zmČnili postoj i agrárníci:
v agrární stranČ posílil svĤj vliv Antonín Švehla a v prosinci 1905 pĜijali dĤvČrníci
agrární strany požadavek všeobecného volebního práva – a odvolali tak pĜíslušnou
þást svého programu z roku 1903.
Sociální demokraté na návrh amerického delegáta již na ustavujícím kongresu
Druhé internacionály v roce 1889 zaĜadili boj za volební právo pro proletáĜe mezi
ústĜední požadavky. ZároveĖ ale po urþitou dobu zĤstalo heslo boje za všeobecné
hlasovací právo ponČkud v pozadí ostatních požadavkĤ. DĤvodem zĜejmČ byla skuteþnost, že v NČmecku a ve Francii, kde byly hlavní bašty sociáldemokratismu, dČlníci
volební právo tehdy již mČli.
Velkým podnČtem pro hnutí za všeobecné volební právo v PĜedlitavsku se staly
události roku 1893 v Belgii. Tam mČlo pĤvodnČ volební právo pouze 135 tisíc privilegovaných z 6 milionĤ obyvatel. Po velkých masových demonstracích dČlníkĤ v druhé
polovinČ 80. let a poþátkem 90. let parlament v kvČtnu 1892 v zásadČ rozhodl o revizi
ústavy, ovšem jen drobná menšina poslancĤ, vzešlých z následných voleb, byla pro
všeobecné volební právo. V únoru 1893 belgiþtí socialisté spolu s populisty uspoĜádali
soukromé referendum, které probČhlo v 50 obcích s milionem obyvatel – z nichž se
témČĜ všichni úþastníci referenda vyslovili pro všeobecné hlasovací právo.
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Poþátkem dubna zmocnil sjezd belgické DČlnické strany svoji generální radu, aby
v rozhodné chvíli zahájila generální stávku. 10. dubna zaþala generální politická stávka spontánnČ; 11. dubna konstituanta (parlament) 115 hlasy proti 25 zamítla návrh
zákona na všeobecné volební právo a generální rada DČlnické strany vyzvala ke generální stávce; 12. dubna zaþala stávkovat témČĜ všechna dĤležitá prĤmyslová centra;
v Musnu bylo pĜi krvavých srážkách zabito sedm, v Antverpách tĜi a Jolimontu jeden
dČlník. V Bruselu se 18. dubna znovu sešla konstituanta v budovČ obležené desetitisíci
manifestanty – 119 ku 14 hlasĤm byl pĜijat zákon, jimž se zavádČlo všeobecné, byĢ
zatím ne rovné volební právo: volební právo získali všichni muži od 25 let, kteĜí déle
než rok bydleli v jednom místČ. Otcové rodin, majitelé nemovitostí urþité hodnoty,
poplatníci více než 100 frankĤ daní a muži s vyšším vzdČláním mČli druhé a tĜetí doplĖkové hlasy. Ve volbách následujícího roku získala DČlnická strana podporu 25 %
voliþĤ, což pĜi pluralitním hlasování pĜedstavovalo 18 % hlasĤ. Tak vypadal tehdejší
vzor pro rakousko-uherské bojovníky za všeobecné volební právo.
PĜed rakouskými zastánci požadavkĤ všeobecného volebního práva se objevila nová
zkušenost – vítČzství je nutno zajistit mimoparlamentními prostĜedky, v první ĜadČ
organizovanou silou. Tak také otázku všeobecného hlasovacího práva na základČ belgických zkušeností zaþali posuzovat i þeští sociální demokraté – jejichž schĤzí se v ony
dny úþastnil i tehdy ještČ mladoþeský poslanec Tomáš G. Masaryk. Zaþalo období
velkých manifestací a táborĤ lidu, dožadujících se všeobecného hlasovacího práva.
V þervnu 1893 probČhly manifestace v celém státČ – z toho v ýechách na 18 místech,
pĜiþemž v Praze a v BrnČ došlo ke krvavým srážkám s policií. Podle nČkterých historikĤ probČhlo mezi 1. kvČtnem a 15. záĜím 1893 v Rakousku 403 shromáždČní a schĤzí,
z nich 94 pod širým nebem, 67 jich bylo zakázáno, 9 úĜednČ rozpuštČno; þtrnáct
z tČchto akcí navštívilo více než 10 tisíc lidí, šest více než 20 tisíc lidí.1 Rozhodného
obratu však nebylo dosaženo.
V roce 1905 vstoupil do vnitĜní politiky Rakouska další vnČjší impuls – vlna odvahy vyvolaná revolucí v Rusku. Manifestace za všeobecné volební právo vyústily
v další demokratizaci volebního systému. V záĜí 1905 vydalo celorakouské zastupitelstvo sociální demokracie výzvu k masovému boji za všeobecné hlasovací právo.
V pĜedveþer zasedání Ĝíšské rady zaþaly v Rakousku masové demonstrace – v Praze
24. záĜí 1905 se takovéto manifestace úþastnilo na 50 000 lidí – které neustaly ani
pozdČji. V listopadu pĜi vyvrcholení manifestací byl v Praze pĜi srážkách s policií
zabit skláĜský uþeĖ a Ĝada lidí byla vážnČ zranČna. 6. listopadu pod tlakem manifestací
a na pĜímou intervenci císaĜe bylo v ministerské radČ rozhodnuto o hlavních zásadách
novely zákona o volbách do Ĝíšské rady, které mČly být pĜedloženy Ĝíšské radČ
28. Ĝíjna. Ten den propukla v PĜedlitavsku generální stávka za všeobecné volební právo. Na StaromČstském námČstí v Praze manifestovalo sto tisíc osob, ve Vídni tĜi sta
tisíc. Tentýž den ministerský pĜedseda slíbil nejpozdČji do února pĜedložit
v parlamentu návrhy zákonĤ na všeobecné volební právo.
Zákony þ. 15, 16 a 17 z ledna 1907 zavedl císaĜ „s pĜivolením obou snČmoven Ĝíšské rady“ všeobecné, rovné, tajné a pĜímé volební právo pro muže nad 24 let pro
1
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volby do poslanecké snČmovny Ĝíšské rady. Pasivní volební právo zĤstalo mužĤm
nad 30 let. ProstĜednictvím zemského zákonodárství byla stanovena volební povinnost (do té doby byla v þeských zemích volební povinnost jen na MoravČ, kde byla
za neúþast ve volbách bez dostateþné omluvy stanovena finanþní pokuta).
Tato volební reforma zrušila daĖový census a kuriový systém. Jako urþitá vzpomínka na kuriový systém zĤstalo jen dČlení volebních okresĤ na mČstské a venkovské
– v ýechách bylo zĜízeno 54 mČstských a 76 venkovských okresĤ, na MoravČ 20
mČstských a 27 venkovských, ve Slezsku 6 mČstských a 9 venkovských okresĤ.
Volební systém zĤstal vČtšinový, a to se zásadou potĜeby absolutní vČtšiny. Volební okresy byly jednomandátové. Nezískal-li žádný z kandidátĤ nadpoloviþní
množství hlasĤ v prvním kole, konala se užší volba, v níž kandidovali jen ti dva
z kandidátĤ, kteĜí získali relativnČ nejvíce hlasĤ. Druhého kola se mohli zúþastnit
i ti voliþi, kteĜí nehlasovali v prvním kole. Zvláštní pĜedpisy byly vydány pro Haliþ,
kde ve 36 venkovských okresích byli voleni poslanci dva, jeden rusínský a jeden polský. Teritoriální princip výstavby volebních okresĤ byl upuštČn tam, kde se pĜi
volbČ do zemského snČmu volilo podle národností – napĜíklad na MoravČ; pak
byla tato zásada zachována i pro volby do Ĝíšské rady. Tak bylo na MoravČ zĜízeno 30
þeských volebních okresĤ a 17 nČmeckých – pĜiþemž v tČchto národnostních okresích
pak byly opČt vydČleny okresy mČstské a venkovské.
Nová Ĝíšská rada pro PĜedlitavsko mČla 516 mandátĤ, z toho na ýechy pĜipadlo 130, na Moravu 49 a na Slezsko 16 mandátĤ. Je nutné ale dodat, že tato þísla
se týkají všech národností, žijících v þeských zemích – ne tedy pouze ýechĤ. Z 516
mandátĤ poslanecké snČmovny Ĝíšské rady byly 233 mandáty pĜidČleny NČmcĤm,
ýechĤm 108, PolákĤm 81, JihoslovanĤm 37, RusínĤm 33, ItalĤm 19 a RumunĤm 5.
Tak Slované, kteĜí v PĜedlitavsku tvoĜili více než 60 % obþanĤ, by mČli podle
pomČrného zastoupení získat 310 mandátĤ, ale obdrželi pouze 259 poslaneckých
míst. Naopak NČmci, tvoĜící 35,8 % obyvatel PĜedlitavska, obdrželi 233 mandátĤ,
pĜestože podle pomČrného zastoupení by mČli mít nejvýš 185 poslancĤ. Problematiþnost rovnosti volebního práva z národnostního hlediska vynikne zvláštČ s ohledem na
fakt, že podle reforem z roku 1907 pĜipadl jeden mandát u ýechĤ na 55 tisíc voliþĤ –
zatím co u ItalĤ na 38 tisíc, u NČmcĤ na 40 tisíc, u RumunĤ na 46 tisíc, u SlovincĤ na
50 tisíc, u PolákĤ na 52 tisíc, u ChorvatĤ na 55 tisíc a u RusínĤ na 102 tisíce voliþĤ.
Ani volební zákon z roku 1907 nepĜinesl univerzální všeobecné volební právo. Volit nadále nemohly ženy; z mužĤ pak nesmČli volit ti, kdo „stáli pod mocí otcovskou,
poruþenstvím nebo kuratelou“, nebydleli rok v obci, kde mČli vykonat volební právo,
vojáci, ti, kdo pobírali nebo v roce pĜed volbami pobírali chudinskou podporu
z veĜejných nebo obecních prostĜedkĤ nebo „byli na obtíž“ veĜejné dobroþinnosti,
osoby s majetkovým konkurzním Ĝízením atd. Aktivní a pasivní volební právo nemČli
pĜíslušníci armády a þetnictva.
V dČlnických okresech potĜeboval poslanec získat více hlasĤ než v ostatních. NapĜíklad v BrnČ byl jeden poslanec na 75 900 obyvatel, v OstravČ na 82 600, ve vnitĜním mČstČ Štýrského Hradce na 14 000 obyvatel. A navíc – panská snČmovna Ĝíšské
rady zĤstala zachována, byĢ s drobnými úpravami. Podle reformy z roku 1907 bylo
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omezeno právo panovníka jmenovat doživotní þleny tím, že byl stanoven horní poþet
jmenovaných þlenĤ na 170 a dolní 150. Jmenovaní þlenové panské snČmovny mohli
být zároveĖ voleni za poslance, pĜiþemž na dobu výkonu voleného mandátu byla pozastavena jejich práce ve snČmovnČ panské; zároveĖ jmenování poslance za þlena
panské snČmovny nabývalo úþinnosti až tehdy, když složil poslanecký mandát.
Tabulka þíslo 30 a-b1 ukazuje výsledky voleb do Ĝíšské rady v þeských zemích
v letech 1907 a 1911, a to z hlediska procentuálních ziskĤ jednotlivých politických
stran a podle zisku mandátĤ.
Tabulka þ. 30 a: VOLBY DO ěÍŠSKÉ RADY
V ýESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1907 A 1911
(procento získaných hlasĤ)
STRANA
þeské strany
sociální demokraté
soc.dem. - centristé
agrárníci
klerikálovéb
mladoþeši
národní socialisté
realisté
státoprávní radikál.
staroþeši
nezávislí kandidáti
nČmecké strany
sociální demokraté
nezávislí socialisté
nČmecká dČlnická st.
kĜesĢanští sociálové
agrárníci
všenČmci
nČmeþtí radikálové
nČmeþtí lidovcic
nČmeþtí pokrokáĜid
spoleþný nČm. kand.
polské strany
sociální demokraté
lidová strana
národní demokraté
sionisté
konzervativci
1

ýECHY

1907
MORAVA

ý.

1911
M.

SLEZSKO

S.a

39,8
–
22,0
11,9
11,3
10,3
0,9
1,1
1,4
1,3

30,7
–
15,8
29,8
11,4
1,0
2,4
–
6,7
2,1

65,9
–
14,5
–
2,2
17,4
–
–
–
–

36,5
0,2
26,4
11,9
9,8
9,7
0,7
2,4
0,4
2,0

26,5
2,5
18,9
36,6
8,4
2,2
1,5
–
2,1
1,2

35,5
33,8
17,5
–
–
–
–
–
–
6,2

40,4
1,3
0,8
6,9
22,5
4,2
13,2
4,0
6,7
–

29,6
–
–
17,9
4,6
2,8
7,0
18,6
19,5
–

39,1
–
–
14,8
9,5
–
5,0
21,7
10,0
–

40,6
1,0
5,4
6,8
17,8
4,3
15,2
3,4
4,8
0,7

27,8
–
0,9
13,6
14,0
–
14,4
9,5
19,7
–

39,8
–
4,8
16,3
16,9
–
3,9
10,4
7,9
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

42,5
–
–
21,4
36,1

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

45,0
10,5
1,4
–
42,1

a

ýeskoslovenské dČjiny v datech. Praha, Svoboda 1987, s. 629 – 631.
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Tabulka þ. 30 b: VOLBY DO ěÍŠSKÉ RADY
V ýESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1907 A 1911
(procento získaných mandátĤ)
STRANA
þeské strany
sociální demokraté
soc.dem. - centristé
agrárníci
klerikálovéb
mladoþeši
národní socialisté
realisté
státoprávní radikál.
staroþeši
nezávislí kandidáti
nČmecké strany
sociální demokraté
nezávislí socialisté
nČmecká dČlnická st.
kĜesĢanští sociálové
agrárníci
všenČmci
nČmeþtí radikálové
nČmeþtí lidovcic
nČmeþtí pokrokáĜid
spoleþný nČm. kand.
polské strany
sociální demokraté
lidová strana
národní demokraté
sionisté
konzervativci

ýECHY

1907
MORAVA

ý.

1911
M.

SLEZSKO

S.a

17
–
23
7
14
9
1
–
2
1

5
–
4
10
4
–
1
–
5
1

2
–
1
–
–
–
–
–
–
–

14
–
30
–
14
15
–
1
1
–

11
–
6
7
4
1
1
–
–
–

–
1
2
–
–
–
–
–
–
–

16
1
–
–
16
2
11
3
6
–

3
–
–
1
1
–
1
7
6
–

2
–
–
–
2
–
–
3
2
–

9
1
2
1
15
3
16
4
4
–

–
–
–
–
5
–
5
3
6
–

1
–
1
–
2
–
1
2
2
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2
–
–
–
1

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

1
1
–
–
1

a

a/ údaje vþetnČ polské þásti TČšínska; b/ na MoravČ lidová strana; c/ Volkspartei; d/ liberálové.

8.1.4. Volené zemské snČmy

Historie zemského snČmování vstupuje v þeských zemích v polovinČ 19. století do
nové etapy. Posuny nastaly ve tĜech základních rovinách:
x MČnila se funkce a materiální pravomoci zemských snČmĤ. PostupnČ získávají
svĤj díl reálné moci, ve vztahu k vídeĖskému centru je to však díl druhoĜadý. ZemČ tvoĜily tzv. fragmentární státy Rakouska, byly pouze místním samosprávným
celkem nejvyšší úrovnČ. Proto se také z hlediska moci stalo dĤležitČjší sledovat
vývoj ve Vídni.
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x

MČnila se skladba zemských snČmĤ. Bylo to díky pĜechodu od feudálnČ stavovského charakteru snČmĤ k využití kuriového volebního systému – a nČkde dokonce k všeobecnému volebnímu právu. Tento vývoj ale postupoval pomaleji než
v pĜípadČ Ĝíšské rady.
x Na zemských snČmech se mČnil i charakter mandátu poslance. Stavovskou výsadu
napĜed doplnila a nČkde dokonce i nahradila pĜedstava voleného reprezentanta.
Také v této oblasti postupuje vývoj pomaleji než v pĜípadČ Ĝíšské rady.
PĜestože všechny tyto skuteþnosti snížily význam zemských snČmĤ ve srovnání s
Ĝíšskou radou, obracela k zemskému snČmu v 19. století pozornost všechna politická
uskupení na þeském území. DĤvodem byla skuteþnost, že se ústĜední otázkou politiky
stala národnostní problematika a s ní i státoprávní svébytnost zemí Koruny þeské.
Spory kolem tohoto tématu byly pĜirozenČ do znaþné míry vázány na problematiku
pravomocí zemských snČmĤ, zvláštČ pak þeského, a pĜípadnČ i svolání a pravomocí
snČmu generálního.
Do vývoje zemských snČmĤ zasáhla revoluce roku 1848. V dubnu onoho roku
v kabinetním listČ Ferdinand V. – poslední korunovaný þeský král – slíbil, že bude co
nejdĜíve svolán þeský zemský snČm. HovoĜil o stavovském charakteru snČmu, ovšem
mezi stavy zahrnoval i sedláky, kteĜí mČli volit své zástupce podle vikariátĤ. Vedle
zástupcĤ stavĤ mČli na snČmu zasednout i zástupci Prahy, ostatních mČst, míst s více
než þtyĜmi tisíci obyvateli, univerzity, techniky. SnČm tedy mČl být složen ze zástupcĤ
lidu volených na co možná nejširším základČ a mČl mít právo usnášet se o všech zemských záležitostech. Kabinetní list obsahoval i další sliby: napĜíklad zĜízení nejvyšších
úĜadĤ ýeského království, uznání þeských jazykových a národnostních požadavkĤ,
byla v nČm i zmínka o požadavku spoleþných institucí všech zemí Koruny þeské – byĢ
se vyĜešení tohoto problému odkládalo na pozdČjší dobu.
Revoluþní rok 1848 však zasáhl do pojetí zemských snČmĤ nejen prohlášeními a
sliby panovníka. Tehdy se vlastnČ formoval ideový základ nové fáze þeské politiky,
trvající vlastnČ až do vzniku samostatného ýeskoslovenska: pro hlavní pĜedstavitele
þeské politiky bylo pĜíznaþné, že pokládali své národní požadavky i v revoluþní
dobČ za významnČjší než požadavky sociální a individuálnČ obþanské. PĜedstavy
revoluþních radikálĤ typu Josefa Václava Friþe získaly pouze menšinovou podporu. A
tak požadavky na znovusjednocení zemí Koruny þeské a vytvoĜení generálního snČmu, živé zvláštČ v ýechách, postupnČ vytlaþily do pozadí problematiku sociálních
práv, požadavky právního zajištČní majetkové a osobní svobody, svobody slova,
shromažćování i petiþního práva. V bĜeznu 1848 shrnul výsledky sporĤ o þeský program Karel Havlíþek Borovský v þlánku Korouhev naše do þtyĜ bodĤ: odtržení þeských zemí od NČmeckého spolku a jejich zakotvení v Rakousku; dosažení úplné samostatnosti þeských zemí ziskem vlastní ústavy a vlastních zastupitelských orgánĤ;
prosazení naprosté národnostní rovnoprávnosti ve všech oblastech veĜejného života;
odstranČní stĜedovČké stavovské reprezentace a vytvoĜení orgánĤ, které by reprezentovaly mínČní všech vrstev obyvatelstva.1
1

Viz DČjiny þeské politiky v dokumentech. Vybral, uspoĜádal, komentáĜi a poznámkami doprovodil ZdenČk Veselý. Praha: Professional Publishing, 2005, s. 77 - 80.
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Na obranu tehdejších þeských politikĤ je však tĜeba dodat, že toto pĜedĜazování národní otázky pĜed sociální a liberální bylo vlastní celé tehdejší politické elitČ monarchie. Politika vČtšiny politických pĜedstavitelĤ NČmcĤ v ýechách se nesla v duchu
velkonČmectví, odmítala Palackého koncepci Rakouska a souhlasila s požadavky
Frankfurtského snČmu. Jejím vyvrcholením byl sjezd v Teplicích v srpnu 1848, který
požadoval rozdČlení ýech podle národností na þeské a nČmecké území. OstatnČ také
kabinetní list císaĜe z dubna 1848 požadavek spojení þeských zemí v jeden státoprávní
celek se spoleþným snČmem a spoleþnou vládou zamítl.
Konzervativní nálada vedoucích þeských politikĤ oné doby se odrážela i v jejich
pĜedstavách o možné ústavČ, kterou by pĜijal þeský zemský snČm: v nČm mČli zasedat
v dosavadním poþtu zástupci šlechty a vysokého duchovenstva spolu s volenými zástupci mČst a venkovských obcí. Jestliže radiální demokraté požadovali volební
právo pro všechny muže od 24 let bez majetkového censu, ve Svatováclavském
výboru i v pozdČjším Národním výboru tehdy pĜevládal názor, že by volební
právo mČly mít jen majetné tĜídy.
Z hlediska volební a zastupitelské problematiky podstatnou zmČnu v revoluþním
období pĜedstavoval prĤlom do stavovského pojetí zemských snČmĤ. V ýechách
v kvČtnu 1848 guberniální prezident vypsal volby do zemského snČmu podle nové
koncepce, na níž se zástupci VídnČ dohodli s þeskými politiky a s níž vyslovil souhlas
císaĜ i pĜes odpor NČmcĤ; NČmci totiž tvrdili, že volební Ĝád zvýhodĖuje Ĝidþeji zalidnČné kraje, osídlené ýechy. Volební zásady byly souþástí císaĜského kabinetního listu.
V þeském zemském snČmu mČli nadále zasedat velkostatkáĜi – v pČti skupinách bylo
voleno po þtyĜech jejich zástupcích, tedy celkem dvacet. Vedle této šlechty mČli zasednout i zástupci mČst a venkovských obcí. MČstĤm bylo pĤvodnČ pĜiznáno 81 poslancĤ (královská mČsta mČla mít zastoupení po jednom, mČsta nad þtyĜi tisíce obyvatel rovnČž po jednom, s více než osmi tisíci obyvatel dvČma poslanci, Praha mČla mít
12 poslancĤ), pĜiþemž toto zastoupení bylo pozdČji rozšíĜeno o další þtyĜi mČsta. Za
každý ze 105 venkovských vikariátĤ mČli být zvoleni dva poslanci. ýlenem zemského
snČmu mČl být rektor pražské univerzity a vždy jeden zástupce z každé fakulty, jakož i
z techniky. Volební právo mČli ve mČstech všichni mČšĢané starší 25 let, ve venkovských obcích obþané, kteĜí platili nČjakou daĖ. DČlníci a nádeníci nebyli z volebního
práva výslovnČ vylouþeni (zato je guberniální prezident v ýechách svoji vyhláškou
z þervna 1848 vylouþil z voleb do Ĝíšského snČmu). V polovinČ þervna 1848, v dobČ
pražského povstání, probČhly volby v naprosté vČtšinČ obvodĤ ýech. SnČm se však
nikdy nesešel. VídeĖská vláda koncem þervna 1848 zamítla žádost na svolání þeského
zemského snČmu – a to vlastnČ s platností až do roku 1861.
Na MoravČ již v dubnu 1848 stavovský snČm rozšíĜil zastoupení sedmi královských mČst na 30 míst. Koncem téhož mČsíce pak moravský zemský snČm rozhodl o
volební reformČ. VelkostatkáĜská kurie byla zachována, ale podle této reformy nabyli
v kurii mČst a venkovských obcí volební právo všichni muži starší než þtyĜiadvacet let
a nejménČ rok usedlí samostatní. Samostatností se rozumČlo vylouþení z volebního
práva služebnictva, lidí žijících z podpor, dČlníkĤ, tovaryšĤ a uþĖĤ. Moravský zemský
snČm, který se sešel koncem kvČtna 1848, se skládal z 58 velkostatkáĜĤ (byli jimi ma174
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jitelé panství a statkĤ, pĜedstavení klášterĤ a nejvyšší zemští úĜedníci), 18 poslancĤ
zastupovalo korporace a mČsta, které byly majiteli velkostatkĤ, pČt poslancĤ bylo za
olomouckou univerzitu, 77 za mČsta a 103 poslanci zastupovali venkovské obce. O
zástupce mČst a obcí doplnČné moravské a slezské snČmy mČly ovšem nČmeckou vČtšinu – v pĜípadČ Slezska dokonce vČtšinu velkonČmeckou, což bylo dáno jeho hranicemi s Pruskem. Proto se oba tyto snČmy vyslovily proti státoprávnímu spojení s ýechami, byĢ v rámci Rakouska.
Podle kromČĜížské ústavy mČlo být volební právo do zemských snČmĤ stejné jako
výše zmiĖované volební právo do komory lidu Ĝíšského snČmu. Tato ústava však nevstoupila v platnost. Stadionova ústava z bĜezna 1849 v § 77 zrušila stavovské zemské
snČmy. ZároveĖ bylo slíbeno, že neuherské zemČ obdrží zvláštní zemská zĜízení se
snČmy volenými pĜímou volbou. Tak také byla pro ýechy, Moravu a Slezsko v prosinci 1849 vydána oktrojovaná zemská zĜízení. ýeský zemský snČm mČl mít 220 þlenĤ, moravský 92 a slezský 30 þlenĤ; každý zemský snČm mČl volit ze svého stĜedu
zemský výbor. Zemské snČmy mČly být složeny z poslancĤ tĜí zájmových skupin,
kurií – nejvČtších daĖových poplatníkĤ, mČst a venkovských obcí. Tato naĜízení však
nevstoupila v platnost: na základČ tzv. Silvestrovských patentĤ z prosince 1851 byla
oktrojovaná ústava z roku 1849 zrušena pro „dobovou nevhodnost a nepĜimČĜenost“.
Záležitosti, které byly dĜíve v kompetenci stavovského snČmu, vykonával pak až do
roku 1861 stavovský zemský výbor, zemskou správu zajišĢovalo královské nebo císaĜské místodržitelství.
ěíjnový diplom roku 1860 se opíral o federalistické myšlenky, založené na pĜedstavČ správní svébytnosti historicko-politických individualit zemí a poþítal s rozhodující rolí zemských snČmĤ v zákonodárné þinnosti. Tyto principy odpovídaly tehdejším
zájmĤm vysoké aristokracie z tzv. rozmnožené Ĝíšské rady, která hledala oporu ve
stavovském konzervatismu s federativním vyústČním. MČl to zároveĖ být zpĤsob Ĝešení velkého státoprávního problému oné doby – postavení Uher v habsburské monarchii. Jak již ale bylo zmínČno, naplnČní zámČrĤ Ĝíjnového diplomu byla svČĜena tČm,
kdo na rozšíĜené Ĝíšské radČ proti jeho federalistickým principĤm vystupovali – nČmeckým liberálĤm. Proto únorová ústava z roku 1861 již pĜenesla tČžištČ zákonodárné
moci do Ĝíšské rady – znovu se prosadila tendence k centralizaci státní moci do VídnČ.
Pravomoci nových zemských snČmĤ smČĜovaly do oblasti zákonodárné a
správní. Zákonodárná þinnost se však týkala jen vybraných, taxativnČ vyjmenovaných otázek zemČ – napĜ. zemského rozpoþtu, zemČdČlství, zemských veĜejných staveb, dobroþinných ústavĤ, spravovaných ze zemských prostĜedkĤ. ZároveĖ mČly zemské snČmy vydávat pĜedpisy pro oblast obecních, církevních a školských záležitostí,
úpravy pĜípĜeže, opatĜení a ubytování vojska, k nimž obecný rámec urþovala Ĝíšská
rada. Velkým právem zemských snČmĤ byla až do roku 1873 volba Ĝíšských poslancĤ. Naopak pĜedsednictvo zemského snČmu – vþetnČ zemského maršálka
v ýechách a zemského hejtmana na MoravČ a ve Slezsku – jmenoval panovník
z þlenĤ snČmu. SnČm svolával a rozpouštČl císaĜ; on též naĜizoval nové volby. Zemský snČm mČl šestileté funkþní období, ovšem pokud panovník nerozpustil snČm dĜíve.
Scházet se mČl zpravidla jednou v roce. Podle zemských zĜízení bylo zemským
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snČmĤm zakázáno udržovat vzájemné spojení – což jistČ byla i reakce na snahy po
vytvoĜení generálního snČmu zemí Koruny þeské.
Únorová ústava z roku 1861 zavedla vlastnČ tĜi ústavy – jednu pro celou Ĝíši,
další pro PĜedlitavsko a ústavy pro jednotlivé zemČ, a to ještČ vedle nich mČla
platit stará ústava uherských zemí. Souþástí únorové ústavy se stal i volební Ĝád do
zemských snČmĤ a vyhlášení obnovení zemských zĜízení, které pĜedstavovaly oktrojované základní zákony pro jednotlivé zemČ, a které pĜes nČkteré zmČny v zásadČ platily až do konce rakouského mocnáĜství – a to zvláštČ kuriový princip.
Zemské snČmy byly podle této ústavy, na rozdíl od Ĝíšské rady, jednokomorové. Skládaly se zástupcĤ þtyĜ zájmových kurií – velkostatkáĜĤ, obchodních a živnostenských komor, mČst a venkovských obcí – a virilistĤ (katolických arcibiskupĤ
a biskupĤ, v ýechách též rektora pražské univerzity a po jejím rozdČlení v roce 1882
na þeskou a nČmeckou þást rektorĤ dvou). V nČkterých zemích Rakouska pĜibyla po
Badeniho volebních reformách v roce 1896 ještČ kurie pátá, všeobecná. V þeských
zemích byla zavedena všeobecná volební kurie pro volby do snČmu pouze na MoravČ na základČ volební reformy, probojovávané koncem roku 1905 a poþátkem
roku 1906. V kurii mČst a venkova byl stanoven vysoký census – deset zlatých
pĜímých daní roþnČ; až v návaznosti na Taaffeho volební reformy do Ĝíšské rady byl
v letech 1886 v ýechách a 1887 ve Slezsku – nikoliv však na MoravČ – snížen volební
census na pČt zlatých, v roce 1901 na þtyĜi zlaté. Ve venkovské kurii se volby konaly
nepĜímo – vždy 500 voliþĤ volilo jednoho volitele (tyto nepĜímé volby byly odstranČny v ýechách zákonem þ. 63/1901 Ĝ. z. a na MoravČ moravským paktem z roku 1905).
Ve všeobecné kurii mohli volit i voliþi z ostatních kurií a navíc ostatní muži, kterým ve volbách v ostatních kuriích bránil majetkový þi berní census. Aktivní volební právo zaþínalo 24. rokem života a pasivní právo mČli muži starší tĜiceti let.
Podle únorové ústavy z roku 1861 mČl þeský snČm 241 poslancĤ, moravský 100 a
slezský snČm 31 poslancĤ. NejrĤznČjší úpravy vedly k rozšíĜení zemských snČmĤ.
Tabulka þíslo 31 ukazuje, jaké bylo zastoupení jednotlivých kurií na zemských snČmech v þeských zemích po posledních reformách pĜed rozpadem Rakouska–Uherska.
Tabulka þ. 31: KURIE NA ZEMSKÝCH SNċMECH
KURIE
velkostatky
mČsta
venkov
obchodní a živn. komory
všeobecná
virilisté
celkem

ýECHY
1861
1906
70
70
87
72
79
79
–
15
–
–
5
6
241
242

MORAVA
1861
1906
30
30
37
40
31
53
–
6
–
20
2
2
100
151

SLEZSKO
1861
1906
9
9
12
10
9
9
–
2
–
–
1
1
31
31

Pravidla voleb do snČmu nebyla uvnitĜ kurií jednotná a nČkdy se lišila i podle jednotlivých zemí:
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x VELKOSTATKÁěSKÁ KURIE. Volební právo mČli držitelé statkĤ zapsaných do zemských desek, kteĜí v þeských zemích platili 250 zlatých daní,
z nichž alespoĖ 200 muselo být pozemkové danČ. Volební Ĝád pamatoval na „nebezpeþí“, že by vČtšinový volební princip mohl vylouþit zastoupení šlechtických
rodĤ na snČmu: protože volebním obvodem velkostatkáĜĤ byla vždy celá zemČ, byla velkostatkáĜská kurie rozdČlena na dva volební sbory s pevnČ stanoveným
poþtem mandátĤ. PĜitom v jednom sboru hlasovali držitelé tzv. fideikomisních
statkĤ, tedy rodová šlechta se svČĜeneckým (lenním) velkostatkem (v ýechách
16 mandátĤ), v druhém pak ostatní velkostatkáĜi (v ýechách 54 mandátĤ).
V pĜípadČ spolupodílnictví na vlastnictví þi korporativního vlastnictví (na MoravČ
navíc i ústavĤm, nadacím nebo jiným právnickým osobám) náležel vlastníkĤm þi
zákonnému zástupci právnické osoby jeden hlas. Jeden hlas mČl i vlastník nČkolika
deskových statkĤ. Na MoravČ byl pro volby ve velkostatkáĜské kurii vytvoĜen jeden markrabský obvod. Voliþi byli rozdČleni do dvou sborĤ podle toho, zda vlastnili svČĜenecký velkostatek (ti volili pČt poslancĤ) þi nikoliv, tedy vlastnili tzv. alodiální statek (ti volili 25 poslancĤ). Ve Slezsku byly též dva sbory: v prvním volil
dva poslance vévoda tČšínský, opavský, krnovský, bílský a velmistr NČmeckého
rytíĜského Ĝádu; v druhém sboru mČli ostatní velkostatkáĜi sedm poslancĤ.
x KURIE MċST, MċSTYSģ A PRģMYSLOVÝCH MÍST. V ní byla jednotlivá
zvlášĢ vyjmenovaná mČsta seĜazena do skupin, volících pohromadČ; vČtší mČsta tvoĜila samostatné volební okresy (napĜ. PlzeĖ, BudČjovice); nejvČtší mČsta
pak volila nČkolik poslancĤ ve více okresech (napĜ. Praha deset poslancĤ v pČti
okresech). Volební právo do zemského snČmu náleželo tČm, kdo mČli právo volit do obecního zastupitelstva – což byli plátci urþité velikosti pĜímých daní.
V ýechách a na MoravČ pĜíslušelo volební právo i tzv. honoracím. Tak mohli
volit i další lidé z titulu zastávání nČkterého úĜadu a vzdČlání – státní a zemští úĜedníci, doktoĜi, uþitelé, duchovní atd.
x KURIE VENKOVSKÝCH OBCÍ. Z nČkolika soudních okresĤ byly zĜízeny
okresy volební. Volební právo bylo obdobné jako v kurii mČst a obcí – ovšem
s významnou výjimkou v podobČ již zmínČného dvojstupĖovitého charakteru voleb
prostĜednictvím volitelĤ.
x KURIE OBCHODNÍCH A ŽIVNOSTENSKÝCH KOMOR. Každá komora
tvoĜila samostatný volební sbor þi okres. Tato kurie vlastnČ plnila obdobnou
funkci mezi voliþi mČst, jakou mČlo rozdČlení velkostatkáĜské kurie na dva voliþské sbory. Volební právo pĜíslušelo þlenĤm uvedených komor a s výjimkou
Slezska i jejich náhradníkĤm.
x VŠEOBECNÁ KURIE. Volební okresy byly zĜizovány z jednotlivých soudních
okresĤ. Volební právo se zde Ĝídilo zásadami platnými v páté kurii pro volby
do Ĝíšské rady.
I volební zákonodárství zemských snČmĤ pĜipouštČlo pluralitu volebního práva. Voliþi velkostatkáĜské kurie, kurie mČst a obcí a kurie obchodních a živnostenských komor mohli volit i v kurii všeobecné. Navíc pĜíslušníci obchodních a živnostenských komor mohli volit i v té kurii, do níž náleželi svým bydlištČm – pĜíslušníci
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komor tak mČli dokonce tĜi hlasy. ýleny zemských snČmĤ se vedle zástupcĤ jednotlivých kurií stávali i tzv. virilní poslanci z titulu funkcí v katolické církevní hierarchii a
rektoĜi univerzit. Takto se napĜíklad stal þlenem slezského snČmu i vratislavský biskup, který byl cizím státním obþanem.
MimoĜádnČ citlivou otázkou snČmĤ v þeských zemích byl vždy problém rovnováhy
mezi þeskými a nČmeckými poslanci. I na úrovni zemských snČmĤ provádČli þeští a
moravští poslanci politiku pasivní resistence a tuto taktiku pozdČji pĜevzali i poslanci
nČmeþtí. ZmČny v rovnováze mezi þeskými a nČmeckými poslanci se dosahovaly nejþastČji právČ ovlivĖováním zásad voleb ve velkostatkáĜské kurii, zajišĢujícím vítČzství
státoprávním nebo ústavovČrným velkostatkáĜĤm. Ve volbách roku 1872 nČmecké
kapitálové konsorcium – pozdČji hanlivČ nazývané chabrus, což je výraz pĜevzatý
z židovského prostĜedí pro oznaþení finanþních þachrĤ – formálnČ pĜevedlo vlastnictví
potĜebného množství deskových statkĤ na ústavovČrné voliþe, tedy voliþe, stojící proti
reformám volebního systému. Tyto tzv. chabrusové volby diskreditovaly snČm natolik, že byl pĜijat zákon þ. 1/1873 z. z., který podmínil nabytí volebního práva získáním
vlastnického práva statku nejménČ jeden rok pĜed konáním voleb. Dlužno dodat, že
chabrusové triky nebyly nikterak výrazem záludnosti NČmcĤ – ýeši je používali také.
Vzhledem k tomu, že právČ na zemských snČmech se až do roku 1873 volili poslanci do Ĝíšské rady, byly zemské snČmy nejen arénou þeské, moravské þi slezské
politiky, ale též politiky celorakouské. Není tedy divu, že v revizi volebního Ĝádu do
zemského snČmu vidČli mnozí þeští politici jeden z nejdĤležitČjších pĜedpokladĤ státoprávního vyrovnání – tedy zajištČní politické i etnické svébytnosti þeského národa.
Tak se vlastnČ úsilí o opravu volebního Ĝádu v 60. a 70. letech 19. století stalo pro
dnešní badatele „konkrétní historií þeského státoprávního boje“.1
Hned po zahájení zasedání zemského snČmu v dubnu 1861 se þeští poslanci ohradili proti nespravedlivému volebnímu Ĝádu. PĜi volbách poslancĤ do Ĝíšského snČmu na
snČmu zemském František Ladislav Rieger požadoval odroþení voleb a novu císaĜskou
oktrojírku, která by zmČnila volební Ĝád. Protesty byly ve znamení rodících se státoprávních ohražení – ýeské království je samostatná právnická osoba, þeskoslovanské
obyvatelstvo tvoĜí vČtšinu v nČm a danČmi na nČ pĜispívá nejvíce. V roce 1863 již
argumentace na podporu revize volebního Ĝádu do þeského snČmu nabyla na preciznosti. To není náhoda – zaþalo období vystĜízlivČní z iluzí o konstitucionalismu a poþátku pasivní resistence vĤþi Ĝíšské radČ. Slova se tehdy ujal František Palacký – a
protože s velkým pĜedstihem pĜed ostatními vČdci i politiky ve svém projevu kladl
základy sociologie politiky, zaslouží si jeho argumentace obšírnČjší charakteristiku.
Palacký ve svých úvahách vycházel z pĜedstavy spravedlnosti, kterou ovšem spojoval s formulacemi z panovníkových dopisĤ, doprovázejících ěíjnový diplom: podle
císaĜe mČlo být rozdČlení poslancĤ podle „pomČru ku prostoĜe, k obyvatelstvu a ke
množství danČ, kteréž odvádČjí“, pĜiþemž je nutné dbát, aby „na zemských snČmích
všechny stavy a zájmy neboli interesy jedné každé zemČ v pĜimČĜeném pomČru byly
zastoupeny“. Palacký upozorĖoval, že tato císaĜova pĜedstava je výsledkem zkĜížení
1

URFUS, V.: ýeské úsilí o zmČny volebního Ĝádu pro zemský snČm v šedesátých a poþátkem sedmdesátých let minulého století. In: Sborník historický 19, Praha 1972, s. 49.
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nČkolika principĤ. Stavovský se mu jevil srozumitelný, odmítal ale ideu stavĤ feudálních a hovoĜil o stavech „pĜirozených“. Zájmy a interesy pak vykládal jinak než majetkový, kuriový þi stavovský princip – zájem chápal obecnČji a zdĤrazĖoval, že „interesy národní zaujímají velmi dĤležité místo... Národnost jest mohutný zájem,... jest to
mohutný interes v naší zemi a... slova císaĜe pána také na tyto interesy se vztahují.“
PĜi konkrétní analýze kĜížení tČchto principĤ vyšel Palacký z úĜední zprávy z roku
1857, podle níž v ýechách žilo 4 708 493 obyvatel. Z toho propoþítal, že v okresech
mČst a prĤmyslových míst pĜipadl v celém království jeden poslanec zemského snČmu
na 11 666 obyvatel a ve venkovských na 49 081 obyvatel. To je ovšem prĤmČr –
v národnostním srovnání situace vypadala ponČkud jinak. Podle Palackého v þeských
mČstských okresech pĜipadl jeden poslanec na 12 020 obyvatel, v nČmeckých však na
10 315 obyvatel; v þeských venkovských okresech pak jeden poslanecký mandát pĜipadal na 53 204 obyvatel a v nČmeckých na 40 861 obyvatel.
Palacký pak srovnal okresy s maximálním a minimálním poþtem obyvatel na jednoho poslance. Vypoþetl pak „ideální minimum a maximum“ poþtu mČstských obyvatel na jednoho poslance – minimum 10 tisíc obyvatel v okrese a maximum 14 tisíc.
Napoþítal pak šest nČmeckých okresĤ, které byly pod minimem, dva smíšené a tĜi
þeské. Nad maximem se nenacházel žádný nČmecký okres, jeden smíšený a þtyĜi þeské. U venkovských obcí pokládal Palacký za ideální minimum 30 tisíc voliþĤ na jednoho poslance. Pod tímto minimem nalezl pČt nČmeckých okresĤ a žádný þeský. Za
maximum uvádí 60 tisíc voliþĤ na poslance – a našel takové tĜi nČmecké okresy, pČt
smíšených a dvanáct þeských (napĜ. smíchovský okres 93 740 voliþĤ).
Palacký nevidČl nespravedlnost jen pĜi aplikaci národního zájmu v obecném pojetí.
Je si vČdom toho, že základní argumentace, zdĤvodĖující nabytí volebního práva, byla
tehdy spojena s pĜedstavou podílu na státní správČ v podobČ daĖového pĜíspČvku do
státní pokladny. Proto Palacký uvádČl, že úĜední pĜehled berních okresĤ z roku 1860
v ýechách odvedlo 16,7 milionĤ zlatých pĜímých daní – tedy v prĤmČru tĜi zlaté a
54 krejcarĤ na jednu osobu Království þeského. A poþítal dál: podle jeho závČrĤ pĜipadly ve 106 þeských okresech na hlavu tĜi zlaté 88 krejcarĤ, ve 21 smíšených okresech tĜi zlaté 4 krejcary a v 80 nČmeckých okresech pĜipadalo prĤmČrnČ na hlavu dva
zlaté a 72 krejcarĤ pĜímých daní. Palacký vzal jako minimum pĜímých daní dva zlaté u
jednotlivce – a nalezl mezi nČmeckými okresy takových deset v pomČru k jednomu
þeskému. Jako maximum pak pojal šest zlatých – pĜes tuto hranici se pĜehouply þtyĜi
nČmecké okresy a sedm þeských.
Palacký používal berní census také na charakteristiku situace ve venkovských obcích. Uvádí, že v mnohé chudé obci soused, který platil osm až deset zlatých daní, je
volitelem, zatímco v zámožnČjších obcích, byĢ by platil 30 až 50 zlatých daní, nemČl
ani volební právo. Podle Palackého byly stovky, snad tisíce sedlákĤ, kteĜí platili více
než 250 zlatých daní a nemČli pĜímé volební právo – pĜiþemž právČ hranice 250 zlatých daní byla minimem pro volební právo v kurii velkostatku.
Navíc se však v Palackého projevu objevila i volební aritmetika, která poþítala
nejen národnosti a danČ, ale prostČ obyvatele – tedy argumentace, blížící se obþanskému principu. Podle Palackého Praha se 142 588 obyvateli posílala do snČmu deset
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poslancĤ, zatímco Liberec s 18 854 obyvateli posílal poslance tĜi. „Kdybychom podle
poþtu obyvatelstva vše vážili, musela by Praha více než 20 poslancĤv do snČmu voliti.
Tedy i tu jest velká nesrovnalost.“
Stejné „zvláštnosti“ nalezl Palacký v obesílání Ĝíšského snČmu ze snČmu zemského.
NapĜíklad ve venkovské a mČstské kurii pĜipadal na þtyĜi až pČt zemských poslancĤ
jeden poslanec Ĝíšský; obchodní komory posílaly do zemského snČmu patnáct poslancĤ, z nichž þtyĜi byli vysíláni do Ĝíšské rady – na deset pražských poslancĤ však jen
jeden. Kritice Palackého neušly ale ani takové podrobnosti volebního Ĝádu jako je
právo velkostatkáĜĤ s majetkem zapsaným v zemských deskách hlasovat – zatímco
nČkterá mČsta, která mají celá panství zapsána v zemských deskách, se nemohou nechat zastupovat.
Palackého rozbor nespornČ vycházel z priority národnostního zájmu. Sám ale uvádČl, že vedle národnostní problematiky ho pĜivedly ke kritice volebního Ĝádu i jiné
dĤvody. „PomČry a potĜeby našeho þasu jsou pĜedevším... rovnost pĜed zákonem a
rovnoprávnost národĤ,“ uvedl v tomto projevu. První kroky politické vČdy v ýechách pĜi analýzách volební aritmetiky a geometrie byly tedy uþinČny sice s ohledem na zájem obrozeneckého hnutí potlaþovaného þeského národa, ale zároveĖ
se zárodky uznání obþanského principu. Porovnávání volebních možností Prahy a
Liberce pomocí srovnání poþtu obyvatel nespornČ smČĜuje k uznání všeobecného volebního práva. Obtíže pĜi propoþítávání berního censu i vztahĤ mezi kuriemi mohou
vést k jedinému skuteþnČ dĤslednému matematickému závČru: spravedlnost není
mČĜitelná penČzi. Palacký se tak ve svých analýzách dostal za hranice vlastního staroþeského konzervatizmu.1
V roce 1866 byl proveden nový pokus o reformu volebního Ĝádu, tentokrát s konzervativní peþetí. Byla ustanovena snČmovní komise, v níž byl i František Palacký,
která poprvé zpracovala pozitivnČ formulovaný návrh na zmČnu volebních pĜedpisĤ,
který byl v podstatČ osnovou legislativního aktu. SnČm se opČt obrátil k panovníkovi
adresou – což byl další z marných pokusĤ.
ýeský snČm popíral platnost prosincové ústavy z roku 1867, právnČ kodifikující
dualismus s poukazem na to, že nová úprava ústavních pomČrĤ v Rakousku závisí na
svolení zemského snČmu. V srpnu 1868 pak podalo 81 þeských poslancĤ zemského
snČmu Deklaraci, která v deseti þláncích shrnula zásady þeského státoprávního programu a protestovala proti dualismu. Podle této Deklarace trvá mezi panující habsburskou dynastií a þeským politickým národem smluvní pomČr. Spojení zemí Koruny
þeské je s ostatními zemČmi jen prostĜednictvím dynastie. ZemČ rakouského panovnického rodu prý nikdy netvoĜily jednotný stát, nýbrž šlo jen o soubor státĤ, jejichž
vztah k dynastii byl rĤzný. ZmČny právního pomČru mezi královstvím þeským a panovníkem – tedy zmČny ve státním právu a þeské ústavČ – nemohou nastat jinak, než
novou smlouvou mezi þeským králem a þeským politickým národem. PĜedlitavská
Ĝíšská rada nemá práva nad þeskými zemČmi, a proto nelze pĜipustit, aby smlouvami,
uzavĜenými s uherským národem, bylo zároveĖ rozhodováno o právech Koruny þeské
– aby þeskému království bylo odnímáno stejné právo, jaké je uznáváno národu uher1
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skému. Nápravu a Ĝešení ústavních zmatkĤ lze zajistit jen smlouvou mezi panovníkem
a politicko-historickým, na spravedlivém základČ zastoupeným þeským národem.
Spravedlivé zastoupení þeského národa je možné jen na základČ reformovaného volebního Ĝádu, který by zajistil rovnoprávnost þeské a nČmecké národnosti. Deklarace
zároveĖ vyslovuje pĜání dohodnout se s NČmci na vytvoĜení takových institucí, které
by znemožĖovaly omezování práv jedné þi druhé národnosti na základČ vČtšinového
principu. Po pĜednesení této Deklarace rozšíĜili þeští poslanci pasivní resistenci
z Ĝíšské rady i na þeský snČm. Úsilí vlády pĜekonat tuto politickou krizi vypsáním
nových voleb vyznČlo tehdy naprázdno – v záĜí 1869 byli za þeské poslance zvoleni
opČt deklaranti.
V srpnu 1870 dosáhli þeští poslanci spojením s historickou šlechtou vČtšinu, což
byla aliance, která mČla novu silou vyzvednout státoprávní požadavky ýechĤ – byĢ
tehdy na MoravČ a ve Slezsku nadále vítČzila „ústavovČrná“ politická reprezentace.
Vlasteneþtí poslanci zaujali své místo na þeském snČmu, avšak jen proto, aby vyslechli
panovníkovo prohlášení k þeskému národu. To obsahovalo slib revize postavení þeského království v Ĝíši – žádalo však bezodkladné obeslání Ĝíšské rady. SnČm odpovČdČl adresou, v níž nabídl vyslat své zástupce – ovšem jen do orgánĤ celé Ĝíše a sliboval
zvolit deputaci, která by po uznání státoprávní samostatnosti þeského království jednala se zastupitelstvy jiných království a zemí Ĝíše. Po schválení této adresy opustili
snČm pro zmČnu nČmeþtí poslanci. CísaĜ v novém reskriptu v záĜí 1870 slíbil písemnČ
potvrdit nedČlnost a neodcizitelnost zemČ i korunování za krále þeského a opČtovnČ
vyslovil ochotu revidovat pomČr þeského království k celé monarchii. Opakoval však
žádost obeslat Ĝíšskou radu. ýeský snČm však trval na svém stanovisku a volby do
Ĝíšské rady nevykonal. PrávČ tehdy byly císaĜským patentem z Ĝíjna 1870 vypsány
v ýechách na základČ zákona z þervna 1868 þ. 82 Ĝ. z. pĜímé volby z nouze do Ĝíšské
rady. Zvolení þeští poslanci však setrvali na politice pasivní resistence.
Rok 1870 pĜedstavoval poþátek vrcholu þeského úsilí o zmČnu volebního Ĝádu. Zasedání snČmu pĜipomínalo vČdeckou konferenci o volebním právu – poslanci ve stopách Palackého zaplnili své diskusní pĜíspČvky odbornými analýzami volebních zásad.
Vládní reskript ze záĜí 1871 obsahoval osnovu zákona o ochranČ národností a osnovu
nového volebního Ĝádu. Vládní volební návrh reagoval na þeské požadavky z roku
1866. Místo kurie obchodních a živnostenských komor návrh na vytvoĜení kurie velkého prĤmyslu – jakési obdoby velkostatkáĜské kurie, jak tomu bylo i v návrhu þeských poslancĤ. Oba návrhy pĜedpokládaly zavedení pĜímých voleb, pĜedpokládalo se i
nové rozdČlení volebních okresĤ. Argumentace adresy þeských poslancĤ byla matematicko-statistická: uvádČla jako odstrašující pĜíklady zaĜazení do mČstské kurie mČsta
Police (2026 obyvatel, 3437 zlatých danČ), Beþova (2276 obyvatel, 3213 zlatých danČ), Krásna (2770 obyvatel, 2666 zlatých danČ) – pĜiþemž mČsta jako Kladno (5499
obyvatel, 23 273 zlatých danČ), Duchcov (2166 obyvatel, 9991 zlatých danČ) chybČla
mezi mČsty, zaĜazenými do kurie mČst oprávnČných k volbČ. Vládní osnova dČlila
velkostatkáĜskou kurii do tĜí volebních sborĤ, ohraniþených daĖovým censem. ýeský
snČm navrhl, aby v druhé a tĜetí þásti této kurie mohli hlasovat bez ohledu na danČ
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þlenové stavovského snČmu pĜed rokem 1848. Návrh þeských poslancĤ obsahoval i
ustanovení o þeském inkolátu.
V záĜí 1871 v reskriptu novČ zvolenému þeskému snČmu panovník psal, že „majíce
na pamČti státoprávní postavení Koruny þeské a jsouce SobČ povČdomi slávy a moci,
kteréž tato koruna Nám a pĜedkĤm našim propĤjþila, mimo to jsouce pamČtlivi neoblomné vČrnosti, s kterou obyvatelstvo zemČ ýeské každé doby trĤn Náš podporovalo,
uznáváme rádi práva tohoto království a jsme hotovi toto pĜísahou Naší korunovací
obnoviti... Vyzýváme snČm, aby... vzal v poradu, kterak by státoprávní pomČry Království þeského, jak toho þas žádá, se uspoĜádaly, a aby uþinil, bychom bez porušení
práv jiných Našich království a zemí ukonþiti mohli spor ústavní, který, kdyby dále
ještČ trval, blaho Našich vČrných národĤ v nemalé nebezpeþenství by uvedl.“ Tento
reskript byl vydán až poté, kdy panovník schválil výsledky jednání pĜedsedy vlády
hrabČte Karla Sigmunda Hohenwarta s hrabČtem JindĜichem Jaroslavem ClamMartinicem a Františkem Ladislavem Riegrem, které bylo pak ztvárnČno v tzv. fundamentálních þláncích.
Fundamentálky byly politickým kompromisem, který v zásadČ smČĜoval k uznání
þeského historického státního práva. Osmnáct fundamentálních þlánkĤ chápalo dualismus jako nemČnnou skuteþnost. V rámci tohoto dualismu autoĜi fundamentálních
þlánkĤ usilovali zajistit státoprávní samostatnost ýeského království podobnČ, jako tĜi
roky pĜed tím dosáhli obdobného výsledku Chorvaté v Uhersku. Proto v prvních osmi
þláncích znamenají fundamentálky dodateþné uznání všech dohod s Uhrami o spoleþných záležitostech, o kvótČ, o pĜispívání na náklady spojené se všeobecným státním
dluhem i o obchodním spolku. Až þl. 9 konstatoval, že všechny záležitosti ýeského
království, které nejsou spoleþné všem zemím mocnáĜství, náleží v oblasti zákonodárné moci þeskému zemskému snČmu a v oboru správy þeské zemské vládČ. Je zajímavé,
že exekutiva mČla být spoleþná všem þeským zemím, zákonodárství však mČlo zĤstat
rozdČleno na zemské snČmy ýech, Moravy a Slezska. Další þlánky uznávaly pravomoci Ĝíšské rady podle prosincové ústavy pro PĜedlitavsko. Ovšem kongres delegátĤ
zemských snČmĤ mČl nahradit poslaneckou snČmovnu. Senát se mČl z poloviny skládat z dČdiþných þlenĤ a z poloviny ze þlenĤ doživotnČ jmenovaných panovníkem
z ternových návrhĤ zemských snČmĤ. Pravomoci senátu byly taxativnČ vymezeny.
V rámci pravomocí Ĝíšského snČmu bylo stanoveno, že ve všech záležitostech, týkajících se státoprávního postavení þeských zemí, byl nutný souhlas þeského snČmu.
SouþasnČ s fundamentálkami pĜipravil þeský snČm pĜipomínky k návrhu nového
volebního Ĝádu. Vládní návrh pĜedpokládal rozšíĜení snČmu na 245 poslancĤ, pĜiþemž
5 poslancĤ mČli být virilisté, poþet 70 poslancĤ za kurii velkostatkáĜĤ mČl být zachován – ale rozdČlen podle censu na zástupce tĜí voliþských sborĤ v pomČru 20 : 40 : 10,
osm poslancĤ mČlo být za tzv. kurii velkého prĤmyslu, která mČla nahradit obchodní a
živnostenské komory, 72 poslancĤ mČlo být za kurii mČst a 90 poslancĤ mČlo zastupovat kurii venkovských obcí. Doporuþení þeského snČmu nebyla pĜíliš odlišná: požadovala pouze rozšíĜení poþtu poslancĤ na 262, pĜiþemž byly pĜijaty všechny návrhy
vlády, pouze zastoupení v kurii mČst mČlo být zvýšeno na 73 a v kurii venkovských
obcí na 106 poslancĤ. PĜedpokládalo se, že rozdČlení velkostatkáĜské kurie na tĜi sbory
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mohlo zajistit zvolení 20 až 30 þeských aristokratĤ, což pĜi spojení s þeskými liberály
mohlo znamenat vytvoĜení þeské nadpoloviþní vČtšiny na snČmu.
V Ĝíjnu 1871 byly na þeském zemském snČmu za absence nČmeckých poslancĤ
fundamentální þlánky, spolu s návrhem zákona na ochranu národností v ýechách a
novou osnovou volebního Ĝádu pro þeský snČm, jednomyslnČ schváleny. PĜipojil se i
moravský zemský snČm, kde v tomto období byla þesko-konzervativní vČtšina, a þtyĜi
slezští slovanští poslanci – jeden ýech a tĜi Poláci. Koncem Ĝíjna však z VídnČ pĜišlo
odmítnutí fundamentálek, byĢ byly pĜedem panovníkem odsouhlaseny – nČmeþtí odpĤrci þesko-rakouského vyrovnání prosadili zmČnu stanoviska i pád vlády, která dohodu s ýechy pĜipravila. Nezdar úsilí z roku 1866 a 1871 znamenal zaþátek soumraku þeského snČmovnictví.
Prosazení úprav národnostních problémĤ Rakousko-Uherska pomocí historickoprávní argumentace bylo nemožné. Problém byl totiž v tom, že historický princip pokládali za státoprávní východisko v celém PĜedlitavsku pouze ýeši, Poláci, Slovinci a
tyrolští NČmci – ti pak také vystupovali proti Ĝíšské radČ (Slovinci jen þásteþnČ).
Ostatní hájili princip pĜirozenoprávní – byly to národy na svém území slabší: Vlaši
v jižním Tyrolsku, Rusíni v Haliþi, Rumuni v BukovinČ (a Slovinci ve Štýrsku, Korutanech a PĜímoĜí). V takovéto situaci mČli nČmecky mluvící Rakušané velice široký
manévrovací prostor.
Otázku vztahu ýechĤ a NČmcĤ na þeském zemském snČmu s koneþnou platností
rozhodli tzv. pČtizlatkoví voliþi. To byli voliþi, kteĜí získali volební právo na základČ
Taaffeho volebních reforem v roce 1882, v pĜípadČ þeského snČmu reformy zemského
volebního Ĝádu v roce 1886. RozšíĜení volebního práva na sociálnČ slabší skupiny
znamenalo prosazení þeské vČtšiny obyvatel. NČmeþtí politici reagovali návrhem na
etnické rozdČlení ýech; na odmítnutí tohoto návrhu odpovČdČli nČmeþtí poslanci odchodem z þeského snČmu. Obstrukce na þeském snČmu postupnČ došly tak daleko, že
v roce 1913 nemohl snČm projednat ani rozpoþet. V této situaci vyhlásila vláda stav
nouze v ýechách a tzv. anenskými patenty þ. 150/1913 Ĝ. z. rozpustila þeský zemský
snČm. Na základČ mimoĜádných opatĜení byly pĜeneseny pravomoci zemských orgánĤ
na zemskou správní komisi, která byla jmenována z VídnČ – jež pak až do zániku Rakouska-Uherska vykonávala pravomoci, náležející þeskému zemskému snČmu.
Tomu dvojímu „Ĝešení“ národnostní problematiky na þeském snČmu pĜedcházela
však ještČ jedna významná událost. V roce 1890 bylo mezi staroþechy, spojenými
s konzervativními ústavovČrnými þeskými aristokraty (mladoþeši nebyli pĜizvání) a
vídeĖskou vládou, opírající se o nČmecké liberální politiky, dosaženo dohody o tzv.
punktacích, které mČly vyĜešit národnostní spory v ýechách. PĜedstavovaly pĜechod
nČkterých vedoucích þeských politikĤ na tzv. ústavní pĤdu a odvržení boje za þeské
státní právo. Punktace byly návrhem na zastavení zápasu o státoprávní pĜestavbu PĜedlitavska þi þesko-nČmeckého vyrovnání na MoravČ a ve Slezsku. Z volebního a zastupitelského hlediska punktace pĜedpokládaly posílení þeského zastoupení na snČmu
zvýšením poþtu poslancĤ volených v kurii mČst a venkovských obcí a novým rozdČlením volebních obvodĤ kurie obchodních a živnostenských komor. PĜedpokládalo se i
rozdČlení nesvČĜeneckého velkostatku do pČti volebních krajĤ. SnČm sám pak mČl být
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rozdČlen do tĜí kurií – þeské, nČmecké a velkostatkáĜské – s právem veta pro každou
z nich v otázkách zmČn zemského zĜízení, volebního práva a užívání jazyka ve veĜejném životČ. V pĜípadČ úplného uskuteþnČní punktací by došlo k rozdČlení ýech na
území „výluþnČ nČmecké“ a „území dvojjazyþné“ (v oblasti Ĝízení školství k tomu
skuteþnČ došlo). Pro ostrý odpor mladoþechĤ a vČtšiny þeské spoleþnosti nebyl základní zámČr punktací uskuteþnČn.
Podíl na pĜípravČ punktací a souhlas s nimi zpĤsobil ve volbách roku 1891 drtivou
porážku staroþeské strany. PĜesto však se stal právČ þeský snČm konzervativním orgánem, v nČmž nalezly útoþištČ síly, které byly v dĤsledku volebních reforem vytlaþovány z þeské reprezentace na Ĝíšském snČmu – velkostatkáĜi, staroþeši, ale i mladoþeši.
Naopak pĜes výrazné úspČchy ve volbách do Ĝíšského snČmu nezískala sociální demokracie na þeském snČmu až do jeho rozpuštČní žádného poslance (v moravském snČmu
roku 1906 získali sociální demokraté pČt a v roce 1913 sedm poslancĤ); v roce 1908
získali národní socialisté na þeském snČmu tĜi mandáty.

8.1.5. Moravský pakt

Badeniho volební reformy pro volby do Ĝíšské rady vedly ke zĜízení páté kurie a
mČly se promítnout i do zemských volebních ĜádĤ. Reformy se v nČkterých alpských
zemích PĜedlitavska uskuteþnily poþátkem minulého století, ovšem na þeském zemském snČmu v letech 1905 a 1908 a na slezském zemském snČmu v roce 1905 byly
odmítnuty. Na MoravČ se zĜízení všeobecné kurie stalo souþástí tzv. moravského
paktu: ten þtyĜmi zákony z listopadu 1905 zmČnil zemské zĜízení, volební Ĝád do
zemského snČmu, upravil úĜední užívání obou zemských jazykĤ a zavedl národnostní
rozdČlení školských úĜadĤ. Moravský pakt upravoval tedy politicko-volební vztahy
mezi ýechy a NČmci, a to zpĤsobem, který nápadnČ pĜipomínal punktace – ovšem
teprve pomocí tohoto „zrádného“ kompromisu získali þeští poslanci na moravském
snČmu vČtšinu.
Zemskými zákony þ. 1 a 2 z roku 1906 byly na MoravČ zavedeny nejen národnostní volební kurie a národnostní katastry, ale poprvé na území þeských zemí i
systém pomČrného zastoupení; jak již bylo Ĝeþeno, byla zĜízena i všeobecná kurie
pro volby do zemského snČmu. V dĤsledku tČchto reforem byl poþet poslancĤ moravského zemského snČmu zvýšen ze 100 na 149 volených poslancĤ a dva virilisty. Poþítání však bylo složitČjší. Moravský pakt vedl ke zĜízení tĜí hlavních kurií: kurie velkostatku a dvou kurií národnostních – þeské a nČmecké – , které se dále dČlily na
kurie mČstské, venkovské a všeobecné.
Na kurii velkostatkáĜskou pĜipadlo 30 mandátĤ, pĜiþemž samotná kurie byla rozdČlena na dva volební sbory – 10 mandátĤ pĜipadlo na držitele svČĜeneckých statkĤ a
takové deskové statky, pro jejichž zcizení bylo nutné získat úĜední povolení (tzv. vázané statky duchovních hodnostáĜĤ, kapitul, klášterĤ, nadací, veĜejných fondĤ, císaĜského rodinného fondu, duchovních rytíĜských ĜádĤ, tereziánské rytíĜské akademie);
20 mandátĤ pĜipadlo na statky ostatní vþetnČ statkĤ akciových spoleþností, spolkĤ
a jiných právnických osob. Pro kurii mČst a obchodních a živnostenských komor bylo
pĜidČleno 46 poslancĤ (40 mČsta a šest obchodní a živnostenská komora v BrnČ a
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Olomouci, a to vždy po tĜech), na venkovské obce pĜipadlo 53 mandátĤ. Volební census pro kurii mČst a venkova byl stanoven na osm korun daní (þtyĜi zlaté pĜed pĜechodem na korunovou mČnu). Voliþi ze všeobecné kurie volili 20 poslancĤ. V mČstských
sborech byla volebním místem každá obec. Ve venkovských volebních okresech,
upravených podle soudních okresĤ, byla volebním místem každá obec, mající alespoĖ
250 obyvatel.
Podle dánského a belgického vzoru byla v kurii velkostatku a v živnostenských komorách zavedena zásada pomČrného zastoupení a kandidátní listiny
s nČkolika mandáty vþetnČ pĜidČlování pĜepoþtem pĜes volební þíslo. To je idea,
kterou pĜevzal volební sytém 1. a 3. ýeskoslovenské republiky, ale i volební systém
po listopadu 1989, vþetnČ voleb do poslanecké snČmovny þeského Parlamentu po
vzniku ýeské republiky.
Podle zásad, daných moravským paktem, voliþi každého voliþského sboru psali na
hlasovací lístek tolik jmen, kolik mČlo být zvoleno poslancĤ. Po seþtení odevzdaných
hlasĤ následoval výpoþet volebního þísla za použití Hagenbach-Bischoffovy formule. Kandidáti, kteĜí se octli v prvním skrutiniu a obdrželi alespoĖ tolik hlasĤ, kolik jich
odpovídá volebnímu þíslu, byli zvoleni. Nedošlo-li k obsazení dvou þi více mandátĤ,
dČlí se ve druhém skrutiniu poþet platných hlasĤ poþtem zbývající mandátĤ zvČtšených o jednu – a tak v pĜípadČ nutnosti i v dalších skrutiniích. Nedošlo-li k obsazení
žádného þi jednoho mandátu, mČla se konat dodateþná volba – a to na základČ vČtšinové soustavy jako v ostatních kuriích.
Velkou zmČnu pĜedstavoval fakt, že poslanci za mČsta, venkovské obce a všeobecnou kurii byli rozdČleni na katastry podle národností. V kurii mČst bylo voleno
20 þeských a 20 nČmeckých poslancĤ, ve venkovské kurii 39 þeských a 14 nČmeckých
poslancĤ ve všeobecné kurii pak 14 þeských a 6 nČmeckých poslancĤ. Proto ve volbách v listopadu a prosinci 1906 obdrželi na základČ tohoto dČlení podle volebního
Ĝádu ýeši na moravském zemském snČmu 73 hlasy a NČmci 40 poslancĤ. Protože polovina zemského snČmu byla tvoĜena 76 poslanci, stali se v národnostních sporech
jazýþkem na váhách poslanci z velkostatkáĜské kurie. Došlo tak k dalšímu omezení
vČtšinového principu pĜi vývoji smČrem k demokracii, a to zpĤsobem, který tlumil
ostĜí tehdejších národnostních sporĤ. Konsociální zásady, které se pĜi formování tČchto principĤ volebního Ĝádu prosadily, patĜily k nejefektivnČjším nástrojĤm nenásilného
Ĝešení sporĤ.
Volební seznamy, oddČlenČ podle národnosti voliþských sborĤ, vytváĜeli pĜedstavitelé obce na základČ záznamĤ z posledních voleb do zemského snČmu. Voliþi, kteĜí
nepĜíslušeli k nČmecké národnosti nebo se pĜedcházejících voleb neúþastnili, byli zapsáni do onoho národnostního voliþského seznamu, v nČmž byla zapsána vČtšina pĜíslušníkĤ obce. K zaĜazení bylo možné vznést námitky, které se komplikovanČ Ĝešily.
Takto vytvoĜené seznamy se staly podkladem pro volby v kurii mČstské, venkovské a
všeobecné – a to ovšem nejen pro volby do zemského snČmu, ale i do Ĝíšské rady, kde
však po roce 1907 základem voleb nebyly kurie, ale jen takto vytvoĜených 30 þeských
a 17 nČmeckých okresĤ.
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Ve srovnání s vývojem volebního práva a pojetí reprezentace pokulhávaly až do
zániku Rakouska-Uherska zemské snČmy za volebním systémem pro Ĝíšskou radu.
Snad jen idea pomČrného zastoupení, zaþlenČná do moravského paktu, znamenala
urþitý progresivní moment, který se ve volbách do Ĝíšské rady neobjevil. V celku však
vývoj volebních systémĤ ve všech þeských zemích, a to vþetnČ Moravy, konþil ve
slepé uliþce. Výsledná podoba tČchto systémĤ neumožĖovala další vývoj, který by
napomohl Ĝešení sociálních, politických a národnostních problémĤ. V politickonárodnostním patu zahynul þeských zemský snČm ještČ pĜed vypuknutím 1. svČtové
války; ani moravský a slezský zemský snČm nebyl od roku 1914 nikdy svolán.
Absurdní na této situaci byla skuteþnost, že zemské snČmy pĜedstavovaly pro ýechy symbol trvání samostatné státnosti, kontinuity þeského státního práva – a zápas za
jejich upevnČní vedl nakonec k jejich likvidaci. A to nejen ve chvíli, kdy habsburská
monarchie sebevražednČ vstupovala do 1. svČtové války. Zemské snČmy jakožto symbol trvání státnosti zavrhlo i novČ vzniklé ýeskoslovensko. Jeho prozatímní ústava
z listopadu 1918 pĜenesla zákonodárné pravomoci þeského, moravského a slezského
zemského snČmu na Národní shromáždČní. ýeskoslovenská vláda pak v roce 1919
rozpustila þeskou zemskou správní komisi i moravský a slezský zemský výbor.

8.1.6. Dnešní Slovensko
Hlavní zásady volebního práva na Slovensku pĜed rozpadem Rakouska byly stanoveny již v roce 1848. V dubnu 1848 totiž uherský snČm na svém zasedání v BratislavČ rozhodl, že pĤvodní stavovské právo šlechty vybírat v komitátech své zástupce do parlamentu bude jako volební právo udČleno všem státním obþanĤm.
Za ty byli vyhlášeni muži vyznávající státem uznávané náboženství, kteĜí vlastnili ve
mČstČ dĤm v cenČ alespoĖ 300 zlatých, nebo byli držiteli pĤdy o rozloze alespoĖ jedné
þtvrtiny pĤvodní urbariální výmČry, þi byli živnostníky, obchodníky nebo továrníky s
vlastní provozovnou þi alespoĖ jedním pomocníkem, dále ti, kdo z nemovitosti nebo
kapitálu vykazovali roþní dĤchod alespoĖ 1000 zlatých a ti, kdo mČli vysokoškolské
vzdČlání. Hlasování bylo veĜejné. Pouze pro mČsta, která mČla volit 66 poslancĤ, reforma z roku 1913 zavedla tajné hlasování, které se však již nekonalo (pro venkovské
obce, volící 369 poslancĤ, bylo zachováno veĜejné hlasování).
Tyto censovní zásady byly zachovány i po rakousko-uherském vyrovnání v roce
1867. Úpravy nastaly pozdČji. Roku 1874 byl zaveden census roþního dĤchodu 105
zlatých, volební právo však mČli i úĜedníci. V roce 1905 Koruna upozornila vládu na
vhodnost zavedení všeobecného volebního práva, které však z obavy pĜed politickými
zvraty nebylo zavedeno. Reforma z roku 1913 pĜedpokládala, že aktivní volební právo
budou mít absolventi stĜedních škol nebo alespoĖ šesti tĜíd obecní školy, kteĜí platili
nejménČ dvČ koruny pĜímých daní, a dále ti, kdo platili alespoĖ þtyĜicet korun pĜímých
daní roþnČ.
V roce 1848 tedy získali pasivní volební právo muži ve stáĜí nejménČ 24 let, ale
z nich pouze ti, kdo prokázali znalost maćarského jazyka. Výnosy þíslo 6/1840
a 2/1844 zavedly v Uhrách maćarštinu jako úĜední Ĝeþ ve styku s panovníkem, do
zákonodárství a snČmovního rokování, do školské a celé vnitĜní správy mimo vnitĜní
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úĜadování uherské královské kanceláĜe, korunních úĜadĤ a vojenských a státních znakĤ. V polovinČ 19. století žilo v Uhrách 3,5 milionĤ MaćarĤ, 5 milionĤ SlovanĤ –
z toho asi 2 miliony SlovákĤ –, 1 milion RumunĤ a 1 milion nČmecky mluvících RakušanĤ. Národnostní zákon z roku 1868 v preambuli zdĤrazĖuje, že v Uhrách existuje
jediný národ – politický národ maćarský. Plnoprávnými þleny maćarského politického národa mají být i pĜíslušníci ostatních národĤ a národností. V dĤsledku nejrĤznČjších censĤ tak mČlo na pĜelomu století v Uhrách pouze šest procent obyvatel charakter politických osob – zastoupení SlovákĤ v zemském snČmu bylo minimální a
tČch, kdo hájili ideu slovenského národa, témČĜ žádné. Volební úprava z roku 1913 se
sice nČkteré kĜivdy pokusila napravit, nevstoupila však do života.

8.1.7. Obecní volby
Revoluce roku 1848 zasáhla feudální charakter státní správy i na místní úrovni. Vrchnostenská správa mČla být podle tehdejších pĜedstav nahrazena obþanskou správou, založenou na korporativním systému. V návrhu kromČĜížské ústavy
se dokonce mluví o nezadatelných právech obce na samosprávu: § 131 uvádí, že „zákon obecní pojistit musí každé obci jakožto práva nezcizitelná: a) aby si sama volila
pĜedstavené a zastupitele své; b) aby do svazku obecního pĜijímala nové oudy; c) aby
samostatnČ spravovala záležitosti své a konala místní policii; d) aby uveĜejĖovala dĤchodenské Ĝízení [domácí hospodáĜství] své a vĤbec veĜejnČ vyjednávala [a pravidlem
veĜejnost jednání zachovávala]“. Stadionovo prozatímní obecní zĜízení z bĜezna 1849
pak vytyþilo zásadu, že „základem svobodného státu je svobodná obec“, ovšem KromČĜížskou ústavou uvedené zásady samosprávy Stadionova ústava necharakterizuje
jako nezcizitelná, ale jako „práva základní“. Tento zákon hovoĜil sice o obcích místních, okresních a krajských, v praxi však byly naplnČny jeho zásady jen v pĜípadČ obcí
místních. Navíc vznikly tzv. statuty, které v pĜípadČ vybraných mČst plnily stejnou
funkci jako prozatímní obecní zĜízení – v þeských zemích se jednalo o Prahu, Liberec,
Brno, Olomouc a Opavu.
V každé obci byl volen obecní výbor, a to na tĜi roky. Ten ze svého stĜedu volil
pĜedstavenstvo složené ze starosty (obecní pĜedstavený, mČšĢanosta, purkmistr, primátor atd.) a alespoĖ dvou radních. Tato samospráva zahájila þinnost v roce 1850 – a
stala se snad nejvČtším úspČchem revoluce roku 1848 na úseku státní správy.
PĜestože nebylo umožnČno vykonat po uplynulém tĜíletém období pĜedepsané volby
(povoleny byly jen volby doplĖovací), základní orgány byly zachovány a mohly se
pozdČji dále rozvíjet.
Poþátkem 60. let 19. století se v Rakousku zaþala rozvíjet místní samospráva. Nové
volby do obecních orgánĤ se konaly na jaĜe roku 1861. V bĜeznu 1862 byl vydán rámcový Ĝíšský obecní zákoník, podle nČhož mČly být zĜízeny i obce okresní a župní a nad
nimi obec zemská. V roce 1863 bylo vydáno obecní zĜízení a Ĝád volební pro Slezsko
a následující rok i zvlášĢ pro ýechy a pro Moravu. Obecní zĜízení dČlila obyvatele
obce na dvČ základní skupiny – na obþany a pĜespolní. Obþané byli lidé pĜíslušející
do obce podle inkolátu, tedy domovského práva, a také tzv. obecní spoleþníci. Spoleþníci byli s obcí v reálních vztazích vzniklých buć držbou nemovitosti, nebo jim byla
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obcí pĜedepsána daĖ z živnosti þi daĖ dĤchodová. Všichni ostatní byli pĜespolní – a
nemČli volební právo do obecních orgánĤ.
Volební právo mČli tedy obþané mužského pohlaví, kteĜí nebyli zákonem
z volebního práva vylouþeni, jako napĜ. dĤstojnici v þinné službČ þi odsouzení. Z nich
mohli volit ti státní obþané, kteĜí v obci bydlili a platili v ní dávky z nemovitého majetku, živnosti nebo dĤchodu a nedlužili dávky déle než jeden rok, jejichž majetek
nepodléhal konkurznímu Ĝízení. V Praze a Liberci byli navíc vylouþeni z voleb ti, kteĜí
byli pod mocí otcovskou, poruþnickou nebo opatrovnickou, nebo spadali pod chudinské zaopatĜení þi žili z denní, respektive týdenní mzdy. Volební právo mČly i právnické osoby jako družstva, akciové þi obchodní spoleþnosti atd. Zvláštní volební
právo pĜíslušelo tzv. honoracím – tČmi byli státní a zemští úĜedníci, úĜedníci
z veĜejných fondĤ, duchovní v kĜesĢanské duchovní správČ a rabíni židovských náboženských obcí, doktoĜi rakouských univerzit, pĜedstavitelé škol a uþitelé pĜípadnČ
profesoĜi obecních a stĜedních škol i vyšších uþilišĢ, a to bez ohledu na to, zda platili
danČ. V ýechách mČl virilní zastoupení každý daĖový poplatník, který platil alespoĖ
šestinu pĜímých daní odvádČných obcí; na MoravČ mČl takovýto obþan poradní hlas
v obecním výboru.
Do obecního zastupitelstva se podle tohoto Ĝíšského zákona volilo ve dvou þi tĜech
voliþských sborech. Tyto sbory se vytváĜely tak, že voliþi byli v seznamech seĜazeni
za sebou podle velikosti placených daní od nejvČtšího plátce po nejmenšího. Pak se
tento seznam rozdČlil tak, aby na každou jeho þást pĜipadla polovina (nebo tĜetina
v pĜípadČ tĜí sborĤ) daní. PĜíslušníci honorací a þestní obþané byli zpravidla zaĜazeni
do prvního voliþského sboru. Jak je patrné, mohly být tyto sbory rĤznČ veliké – ale
každý tento sbor volil stejné množství þlenĤ obecního zastupitelstva.
V nČkterých pĜípadech zákon povoloval zastoupení pĜi výkonu volebního práva.
V ýechách a ve Slezsku se volilo písemnČ, na MoravČ probíhalo hlasování ústnČ.
Volební princip pĜedpokládal pro zisk mandátu relativní vČtšinu hlasĤ, v Praze
vČtšinu absolutní. Obecní zastupitelství volilo ze svého stĜedu obecní pĜedstavenstvo;
jeho zvolení vyžadovalo zisk tĜí þtvrtin hlasĤ pĜítomných þlenĤ zastupitelstva.
Volby se týkaly i okresních zastupitelstev, a to podle zákona z þervence 1864
þ. 15 Ĝ. z. Hlasování probíhalo zvlášĢ podle kurií: v kurii velkostatkáĜské volili ti statkáĜi, kteĜí platili alespoĖ 100 zlatých pĜímých daní ze statkĤ zapsaných v zemských
deskách a sídlících v okrese; v kurii prĤmyslu a obchodu ti, kteĜí platili nejménČ 100
zlatých pĜímých daní z živnosti prĤmyslové, hornické þi obchodní, provozované
v okrese; v kurii mČst a mČstysĤ volili þlenové mČstského zastupitelstva, zvlášĢ
v každém mČstČ – i nejmenší mČstys mČl tudíž svého zástupce; v kurii venkovských
obcí volili starostové obcí a spolu s nimi obecním zastupitelstvem zvolený zástupce.
MČla-li obec více než 500 obyvatel, pĜipadl na každých 500 obyvatel další zástupce.
Zvolení vyžadovalo zisk absolutní vČtšiny hlasĤ. Okresní zastupitelstvo mČlo 18 až 36
þlenĤ, pĜiþemž tento poþet se dČlil mezi jednotlivé kurie podle pĜímých daní. Platila
zásada, že na kurii velkostatku a prĤmyslu a obchodu nesmČlo pĜipadnout víc než
jedna þtvrtina okresního zastupitelstva. V první a druhé kurii volba odpadala, byl-li
poþet voliþĤ týž nebo menší než poþet míst pĜipadajících na tyto kurie v zastupitelstvu
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– voliþi se stávali þleny okresního zastupitelství bez volby. Mandát byl tĜíletý. V kurii
velkostatkáĜské a kurii prĤmyslu a obchodu bylo možné hlasovat prostĜednictvím zástupce. Okresní zastupitelstvo volilo ze svého stĜedu starostu, jehož zvolení však vyžadovalo potvrzení císaĜem. Volilo i šestiþlenné pĜedsednictvo okresního zastupitelstva – po jednom z každé kurie a dva pĜímo voleni zastupitelstvem.
Rozvoj systému samosprávy v PĜedlitavsku byl pozvolný, ale hlavnČ rozporný.
Problém samosprávy totiž nelze zúžit jen na otázku svobodných voleb – neménČ významným problémem je i okruh reálných pravomocí místní samosprávy. Ty se odvíjely z jedné strany od kompetencí ve vztahu k problémĤm regionu a ze strany druhé od
ekonomických, zvláštČ pak finanþních zdrojĤ pro Ĝešení tČchto problémĤ. Z tohoto
hlediska byla zvláštČ rušivým momentem v rozvoji samosprávy, a to jak obecní, tak i
okresní a zemské, dvojkolejnost v Ĝízení, která byla spojena s dozorem státní politické
správy nad þinností samosprávných orgánĤ, delegováním oblasti pĜenesené pĤsobnosti
samosprávy shora dolĤ atd. Výsledkem bylo, jak píší Jan Janák a ZdeĖka Hledíková
v rozsáhlé studii DČjiny správy v þeských zemích do roku 1945, že „rozhodující dozor
nad þinností samosprávných úĜadĤ vykonávaly orgány státní správy. Dozor vyšších
instancí územní samosprávy byl vykonáván v mnohem menším rozsahu.“1
Jestliže je historie voleb v Rakousku pojata jako sociologické schéma, pak vývoj
volebního systému mĤže dostat podobu racionálního výsledku poznávacího procesu
s pĜirozenou tendencí k demokratizaci. Pravda politického života je však vždy složitČjší. V EvropČ druhé poloviny 19. století kolovalo oblíbené rþení, že „Rakousko pĜijde
vždy o jednu epochu nebo o jednu armádu pozdČ“. Pro srovnání lze uvést, že tĜíkuriový volební systém, založený na rozdílných daních, byl zaveden v Prusku v roce
1849 – pĜibližnČ dvacet let pĜed Rakouskem. Všeobecné volební právo pro SeveronČmecký spolek bylo použito þtyĜicet let pĜed jeho použitím v Rakousku; není
bez zajímavosti, že pĜi jeho prosazování Otto Bismarck pojímal podle vlastních slov
všeobecné volební právo jako „bojovou zbraĖ proti Rakousku“. Volební censy v období platnosti kuriového systému vedly napĜíklad k tomu, že v roce 1879 bylo
v Rakousku oprávnČno volit 5,9 % obyvatel – zatímco v téže dobČ to bylo ve
Francii 25,6 % obyvatel.
Vývoj volebního práva v PĜedlitavsku smČĜoval od koncepce darovanosti a zásluhovosti k uznání volebního práva jako kulturního rozmČru þlovČka. Jde vlastnČ
o souþást procesu, v nČmž se obþanská práva postupnČ dostávají podobu univerzálních lidských práv. Je tĜeba ale dodat, že to není jediná cesta ke všeobecnému
volebnímu právu. NapĜíklad politická kultura Spojených státĤ, která stála v pozadí
cesty ke všeobecnému volebnímu právu v USA, nevychází z vize privilegovaných tĜíd
s vČtší zásluhou o spoleþnost a stát, než je tomu u ostatních tĜíd. Navazovala na vizi
smluvního pĤvodu spoleþnosti a státu – tedy na pĜedstavy o všeobecné rovnosti práv a
o tom, že pravomoci státu jsou od jednotlivce odvozeny, jsou jednotlivcem státu podmínČnČ propĤjþeny.
1

JANÁK, Jan, HLEDÍKOVÁ, ZdeĖka: DČjiny správy v þeských zemích do roku 1945. Praha: SPN, 1989,
s. 353.
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NejdĤležitČjší zlomy ve vývoji volebního práva v Rakousku nebyly výsledkem
prostého akademického poznání novinek v teorii lidských práv. Únorová ústava
z roku 1861 je pĜijata po porážce Rakouska v Itálii, rakousko-uherské vyrovnání po
prohrané prusko-rakouské válce, uznání všeobecného volebního práva následovalo po
rozsáhlých dČlnických manifestacích, inspirovaných revolucí v Rusku atd. A navíc –
pĜijetí všeobecného volebního práva nelze v žádném pĜípadČ oddČlit od tehdy již bouĜlivé aktivity politických stran.

8.2.

STRANICKÝ SYSTÉM
PěED 1. SVċTOVOU VÁLKOU

Právním podkladem pro vznik politických stran v PĜedlitavsku bylo pĜijetí shromažćovacího a spolþovacího zákona v listopadu roku 1867. Stalo se tak ve spojitosti s novou ústavu, která zakotvovala i základní obþanská práva. Podle tČchto zákonĤ
možnost shromáždČní v uzavĜené místnosti vyžadovala pĜedbČžné oznámení tĜi dny
pĜedem, shromáždČní pod širým nebem vyžadovalo koncesi. Spolek pak mohl zahájit
þinnost na základČ žádosti, a to v pĜípadČ, když nedošla od zemského úĜadu do þtyĜ
týdnĤ záporná odpovČć. Ta mohla být dána jen v pĜípadČ rozporu spolku s právem þi
hrozilo-li z jeho þinnosti nebezpeþí pro stát. Proti zákazu bylo možné podat do šedesáti dnĤ stížnost. Samotné všeobecné volební právo pĤsobilo na formování politických
stran jen jako katalyzátor – ale katalyzátor velmi dĤležitý.
Výsledky voleb v rámci kuriového systému – aĢ již v rámci všeobecné páté kurie þi
pĜed jejím vznikem – nemohou sloužit jako bezprostĜední odpovČć na otázku, jaká je
síla jednotlivých politických stran a jejich ideová þi sociální základna. Avšak vznik
páté všeobecné kurie v roce 1896 byl politickou základnou, vyžadující zformování moderních politických stran jakožto nástroje mobilizace mas voliþĤ. Z druhé
strany bylo ale všeobecné volební právo prosazeno pod tlakem veĜejnosti, na jejíž
mobilizaci se rozhodujícím zpĤsobem podílely právČ „externí“ politické strany,
zvláštČ pak strany socialistického zamČĜení.
V pĜedchozí kapitole je obsažena úvaha o tom, že politické strany vznikají kolem
þtyĜ hlavních sociálnČ-ideových ohnisek, k nimž lze pĜiĜadit jako poddruhy a možná i
samostatná ohniska další dvČ. PĜi formování obþanské spoleþnosti se v RakouskuUhersku uplatnilo pČt hlavních ohnisek, kolem nichž se utváĜely první politické strany, a to odlišným zpĤsobem v þeských zemích a na Slovensku. Politické strany vznikaly jako pozoruhodná souþást formující se obþanské spoleþnosti v podmínkách
rostoucí gramotnosti, boje za všeobecné volební právo a vyostĜování národnostních i sociálních rozporĤ. Bylo pĜirozené, že takovéto strany od poþátku tvoĜily jádro celé sítČ dalších organizací, které jim pomáhaly naplnit stanovené cíle. Jednalo
se o nejrĤznČjší podnikatelská družstva, tČlovýchovné organizace, nČkdy i odbory.
Spolková þinnost se tehdy rozvíjela i ve vazbČ na politické strany, v mnoha pĜípadech
pĜevážnČ. V dobČ bez elektronických medií a s rozšiĜujícím se množstvím sociálních
vrstev s volebním právem se velmi dĤležitým prvkem života silných politických stran
stal vlastní tiskový orgán.
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Ony zmínČné ideovČ-politické proudy, vznikající kolem národnostní, sociální
(strany socialistické orientace a strany agrární), náboženské a liberální myšlenky, se
pĜirozenČ prolínaly. Vznikaly strany národnostní þi náboženské, které akcentovaly i –
byĢ na druhém místČ – otázku sociální þi liberální, právČ tak jako strany sociální, volající po národní svobodČ. V pozoruhodné dvousvazkové práci Poltické strany, která
pojednává o vývoji politických stran a hnutí v þeských zemích a ýeskoslovensku v od
roku 1861 do souþasnosti, JiĜí MalíĜ rozlišuje pČt politických táborĤ, které se þlenily
na politické strany: národnČliberální, katolický, sociálnČdemokratický, agrární a národnČ sociální tábor.1 V této knize bude dČlení jednodušší s dĤrazem na ty þeské, moravské, slezské a slovenské strany, které výraznČji ovlivnily tváĜnost obþanské spoleþnosti prostĜednictvím voleb.
STRANY NÁRODNOSTNċ ORIENTOVANÉ
x Konzervativci
Jednalo se o politický proud mezi aristokraty, nazývaný nČkdy strana konzervativního velkostatku, který vyjadĜoval zájmy této sociální skupiny a navazoval na
obdobná hnutí v období kolem roku 1848. Seskupoval se kolem lidí jako byl hrabČ
JindĜich Jaroslav Clam-Martinic a hrabČ Egbert Belcredi. Jejich konzervatizmus byl
v politice stavČn proti liberálním a demokratickým proudĤm doby – proti „francouzství“ – a hájil myšlenky silného státu jako celku spojeného s historickými právy národĤ monarchie. Jejich vliv v Ĝíšské radČ byl mnohem menší než na þeském a moravském zemském snČmu.
Na Slovensku došlo k odnárodnČní šlechty její maćarizací již v polovinČ 19. století, nelze tudíž vidČt v politické aktivitČ šlechty žádný svébytný národní proud.
x Staroþeši
PĤvodnČ ideový proud, který se orientoval na historická práva þeského národa
v rámci rakouské monarchie. Hlásil se ke spolupráci s þeskou konzervativní šlechtou.
Byl klasicky liberální v kulturní, politické i hospodáĜské oblasti. Formoval se jako
Národní strana v prĤbČhu 60. let 19. století na umírnČnČ liberálním ideovém podkladČ, známém z Ĝady politických prohlášení v letech 1848 – 1849. Na jeho ideovou i
praktickou podobu mČl velký vliv František Palacký. Jeho prvním programovým dokumentem, pozdČji nČkolikrát upravovaným, je program Národních listĤ z konce roku
1860, jehož autorem je František Ladislav Rieger. PrávČ pro proud kolem Riegera,
který pĜedstavoval konzervativní linii v národním hnutí, se vžilo oznaþení staroþeši.
Od poþátku 90. let 19. století byl patrný odliv pĜíznivcĤ k mladoþechĤm a politickému katolicismu. Albín Bráf, který pĜevzal po RiegerovČ smrti vedení v tomto politicko-ideovém proudu, usiloval o „dovršení národního obrození“ jako o hlavní politický cíl, ale s dĤrazem na ekonomické otázky. Návrh programu z roku 1906 volal po
rozšíĜení volebního práva, avšak následný sjezd odmítl navrhovanou reformu. O poli1

Viz MALÍě, JiĜí: Systém politických stran v þeských zemích do roku 1918. In: MALÍě, JiĜí, MAREK,
Pavel a kol: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v þeských zemích a ýeskoslovensku 1861 –
2004. I. díl: Období 1861 – 1938. Nakladatelství DoplnČk, 2005, s. 34 - 44.

191

8. Volby v Rakousku (-Uhersku) (1848 – 1918)

tickém osudu staroþeského hnutí rozhodl jejich podíl na vypracování tzv. punktací,
které byly širokou veĜejností pokládány za zradu národa.
x Mladoþeši
OdštČpenecká vČtev od staroþeského ideovČ politického proudu, vedená Karlem
Sladkovským, bratry Juliem a Eduardem Grégrovými a Aloisem Pravoslavem Trojanem, založila v prosinci 1874 vlastní politickou stranu: Národní stranu svobodomyslnou. Formovala se kolem Národních listĤ, vedených Juliem Grégrem. Ta bývá též
nČkdy oznaþovaná za první þeskou politickou stranu v moderním pojetí. Cíle si
mladoþeši kladli shodné se staroþechy, ovšem postup k jejich realizaci prosazovali
jiný. Jde vlastnČ o první vČtší rozštČp v otázce strategie a taktiky v rámci národního
hnutí. SvĤj první program spojili mladoþeši s ideály „vzdČlanosti a osvícenosti“, s
požadavky demokratizace volebních ĜádĤ. Místo dosavadního „trpného odporu“ požadovali „odpor þinný“. Za souþást mladoþeské strany byla od roku 1894 oficiálnČ pokládána i Lidová strana na MoravČ, vzniklá v roce 1891 pod vedením Antonína
Stránského (þi Moravské lidové strany, zpoþátku též nazývané Neodvislá strana lidu;
po jejím slouþení s Moravskou stranou pokrokovou v roce 1909 pak Lidová strana
pokroková na MoravČ); ta hájila obdobný program jako mladoþeši. Ve Slezsku se
k mladoþechĤm posunula Národní strana, která se v roce 1918 spojila s moravskými
„mladoþechy“ v Moravsko-slezskou lidovou stranu pokrokovou. Tabulka þíslo 32
ukazuje základní názorové odlišnosti staroþechĤ a mladoþechĤ.
Tabulka þ. 32: IDEOVċ-POLITICKÉ ROZDÍLY
STAROýECHģ A MLADOýECHģ
STAROýEŠI
od státoprávního k národnímu
spojení se šlechtickými konzervativci
právní konflikt
bojkot, pasivní rezistence

MLADOýEŠI
od národního ke státoprávnímu
spoléhání na vlastní síly
mocenský zápas – a to i dovnitĜ národa
okamžité výhody, aktivní, postupná politika

K prvnímu volebnímu stĜetu mezi staroþechy a mladoþechy došlo v roce 1874 pĜi
volbách do zemského snČmu – vyhráli staroþeši v pomČru 77 : 7 mandátĤm. Mladoþeši
vstoupili do snČmu, staroþeši až po volbách v roce 1878. Po volbách v þervnu 1879
vstoupili staroþeši i mladoþeši do Ĝíšské rady a vytvoĜili spoleþný ýeský klub. Ten se
stal spolu s poslanci nČmeckých konzervativcĤ, Polského kola a þástí konzervativní
aristokracie v podobČ tzv. železného kruhu pravice základem opory vlády. Železný
kruh pravice se rozpadl až v roce 1890, kdy mladoþeši pĜešli do opozice. V roce 1893
v Ĝíšské radČ pĜedložili mladoþeši návrh na zrušení kuriového systému a zavedení všeobecného volebního práva. V letech 1891 až 1907 byla nejsilnČjší politickou stranou
v þeském politickém táboĜe. K jejím nejznámČjším vĤdcĤm patĜili Josef Kaizl, Karel
KramáĜ a Alois Rašín.
Mladoþeši se pĜihlásili k myšlence všeobecného volebního práva, volali po zvýšení
materiálního i duchovního blahobytu. PostupnČ byli konfrontováni s agrarismem, poli192
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tickým realismem a socialismem. Jejich nový program z roku 1907 mČl konzervativní
ráz, byl loajální do té míry, že umožĖoval mladoþechĤm úþast ve vládČ.
x Státoprávní hnutí
Státoprávní hnutí pĜitahovalo stále pozornost mnoha politikĤ. V roce 1899 vznikla
Strana radikálnČ státoprávní, která z pozic liberalismu usilovala o Ĝešení státoprávní
a národnostní otázky. V roce 1908 se slouþila se Stranou radikálnČ pokrokovou,
která vznikla v roce 1897 a snažila se o reformní Ĝešení sociální otázky, v ýeskou
stranu státoprávnČ pokrokovou. Ta vystupovala proti realistĤm. Byla vlastnČ první
stranou, která se dĤslednČ hlásila k samostatnosti þeského státu; v kvČtnu 1914
vydala Manifest k EvropČ, v nČmž se vyslovila pro Ĝešení þeské otázky za pomoci
Dohody. Ve vnitĜní politice prosazovala prvenství þeského jazyka, v mezinárodní pak
spolupráci proti idejím velkonČmectví. Požadovala širokou samosprávu s oživením
úlohy snČmĤ. Vyslovila se pro všeobecné volební právo, osobní odpovČdnost úĜedníkĤ, ale i pro lidové a bezplatné soudnictví a zrušení trestu smrti. Jejími nejvýznamnČjšími pĜedstaviteli byli Antonín Hajn, Antonín Kalina, Lev Borský a Viktor Dyk.
Urþitou národní protiváhu uvnitĜ konzervativního hnutí, orientovaného na historické právo jednotlivých zemí, tvoĜila nČmecká strana ústavovČrného velkostatku. Ta
se zformovala v 60. letech 19. století a pĤsobila až do roku 1918. Obdobný proud,
jaký pĜedstavovali staroþeši a mladoþeši, zastupovala v nČmeckém prostĜedí Ústavní
strana, která vznikla již v roce 1861. Ta odmítala federalizaci Rakouska a kladla dĤraz na individuální svobody. Po rakouskouherském vyrovnání tato strana zdĤrazĖovala rakušanství a jako pĜedpoklad Ĝešení národnostních problémĤ vidČla rozšiĜování
liberálních svobod. Pokusy o obnovení výraznČjší pronČmecké orientace vedly v 70.
letech 19. století k její atomizaci.
Samotné stranicky organizované nČmecké nacionální hnutí uvnitĜ PĜedlitavska mČlo své koĜeny v NČmeckém národním spolku, založeném v roce 1867, a Spolku nČmeckých nacionalistĤ, vzniklém o dva roky pozdČji. V roce 1885 pak Georg von
Schönerer založil Svaz nČmeckých nacionalistĤ, z nČhož v roce 1891 vzešla všenČmecky orientovaná NČmecká nacionální strana. Ta se v roce v roce 1895 pĜejmenovala na NČmeckou lidovou stranu. Z ní se na pĜelomu let 1900 a 1901 vydČlila radikální skupina, která založila VšenČmeckou stranu. V roce 1902 ji následovala další
skupina, která založila Volnou všenČmeckou stranu, od roku 1907 nazývanou NČmecká radikální strana.
Mezi Poláky, žijícími v þeských zemích, vznikla v roce 1884 Politická lidová spoleþnost. Ta se v roce 1906 pĜejmenovala na Polskou národní stranu. Základnu mČla
pĜevážnČ mezi lidmi evangelického vyznání, ale pomocí národního motivu chtČla pĜeklenout konfesní rozdíly. Roku 1897 pak vznikla RadikálnČ národní strana, která se
v roce 1906 pĜejmenovala na Polskou lidovou stranu. Vyznaþovala se národnostním
radikalismem – vystupovala ostĜe i proti panslovanským idejím – a náboženskou tolerancí. Koncem roku 1911 se slouþila s Polskou národní stranou; vzniklo tak Polské
národní sjednocení.
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Zvláštní uskupení pĜetavovala Slezská lidová strana, která vznikla v roce 1909.
Ta hlásala nadĜazenost místního pĤvodního obyvatelstva nad Poláky i ýechy a zájmové spojení s NČmci jako nositeli civilizace.
x Slovenská národní strana
V roce 1861 se v Turþanském Sv. MartinČ sešlo shromáždČní pĜedních slovenských
národovcĤ, kteĜí pĜijali Memorandum národa slovenského. Jedná se o programové
prohlášení, které zdĤrazĖuje svébytnost slovenského národa, jeho rovnoprávnost
s ostatními národy a ve svých doplĖcích poprvé pĜesnČ vymezuje jeho území v podobČ
tzv. Hornouherského slovenského Okolí. V roce 1865 Martinské centrum vyhlašuje
požadavek postavit ve volbách v každém slovenském okrese slovenského kandidáta –
zvolen však nebyl žádný. Vznik Slovenské národní strany bývá spojován zpravidla
s poþátkem vydávání Národních novin, tedy s rokem 1870. První oficiální akcí
SNS byla konference v þervnu 1871 v MartinČ. Prvním pĜedsedou byl poslanec
uherského snČmu Viliam Paulíny-Tóth (známý též pod pseudonymy Viliam Podolský,
Marek Rozmarín aj.), který též redigoval Národní noviny.
Již roku 1869 se na uherském zemském snČmu objevili první tĜi poslanci slovenské
národnosti, z nichž však pouze jeden hájil slovenské zájmy. V roce 1884 vedení Slovenské národní strany proklamovalo volební absenci, což se opakovalo až do roku
1896. V roce 1901 kandidovalo do uherského snČmu za SNS 11 kandidátĤ, z nichž
4 byli zvoleni, v roce 1905 z 10 kandidátĤ získala SNS jeden mandát (Milan Hodža) a
v roce 1906 ze sedmi kandidátĤ šest poslaneckých míst. V roce 1901 došlo ve stranČ
k reorganizaci, objevil se modernČjší organizaþní Ĝád a bylo novČ zvoleno vedení.
Na pĜelomu 19. a 20. století se v SNS zformovaly tĜi proudy: martinské konzervativní kĜídlo (Svetozár Hurban Vajanský), hlasisté (Vavro Šrobár, Pavol Blaho) a klerikální kĜídlo (Andrej Hlinka). Martinské centrum bylo do znaþné míry spojeno s evangelíky, kteĜí byli zároveĖ nositeli všeslovanské myšlenky. Bylo nábožensky tolerantní,
ale zároveĖ neumČlo navázat styk s širokou veĜejností a bylo necitlivé k sociální otázce. To vše vedlo k tomu, že rozkol národního hnutí ve slovenských podmínkách probČhl jinak než v ýechách: roli mladoþechĤ do znaþné míry pĜevzali klerikálové, samozĜejmČ bez Ĝady levicových prvkĤ, známých z mladoþeského programu.
V roce 1913 pĜijatý program se opíral o Memorandem a orientoval SNS smČrem na
VídeĖ. Roku 1914 výklad k programu SNS zdĤraznil þesko-slovenskou vzájemnost a
pĜišel s ideou federace.
Skupina politikĤ þi strana, která si kladla obdobné cíle jako SNS, ale hledala prostĜedky k zajištČní slovenské svébytnosti v Budapešti, se nazývala Nová škola slovenská, od roku 1872 Strana vyrovnání. NaplnČní národního programu hledala v rámci
Uherska, ve spolupráci s Maćary. Zaznamenala dílþí úspČchy pĜi volbách do uherského snČmu v roce 1869 a 1872. Zanikla ale ještČ pĜed volbami roku 1875.
Na území dnešního Slovenska pĤsobily s rĤznými úspČchy maćarská konzervativní
uskupení, napĜíklad Konzervativní strana, Adresná strana, Memorandová strana,
ale i Krajinská antisemitská strana. Konzervativní programové zamČĜení mČla i
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Strana vyrovnání, která se formovala na uherském snČmu v letech 1865 až 1869 pod
vedením Ference Deáka. Má velkou zásluhu na rakousko-uherském vyrovnání, ale i na
odmítnutí trialistického Ĝešení státoprávního uspoĜádání habsburské Ĝíše, které by respektovalo i þeské historické právo a zájmy. Tato strana prosadila v roce 1868 národnostní zákon, podle nČhož v Uhersku žije jen jeden politický národ.
STRANY HÁJÍCÍ ZÁJMY VENKOVA
x Agrárníci
Již v 80. letech se zaþal pokoušet o vytvoĜení samostatné rolnické politické organizace Alfons Ferdinand ŠĢastný, rolník a novináĜ z jižních ýech. ÚspČšný pokus je
však spojen s aktivitou uvnitĜ mladoþeské strany – od poþátku 90. let jako frakce ýeskomoravská strana hospodáĜská. Na postupnČ vznikající regionální agrární politická uskupení od poloviny 90. let navázal vznik Sdružení zemČdČlcĤ v roce 1896. Toto
uskupení se v roce 1899 osamostatnilo – a to odštČpením pĜíznivcĤ agrarismu od lidové strany – což znamenalo vznik jednotné strany pro ýechy a Moravu v roce 1899.
V roce 1903 pĜebírá název ýeská strana agrární. V prohlášení pĜi svém založení
agrární strana hájí „samostatnost þeského státu“. Program z roku 1903 kritizuje „nČmecký“ liberalismus, který je prý pravým opakem skuteþné zemČdČlské práce. Staví
kulturní, politické a národní požadavky, a to s odlišením od mČstského pragocentrismu. Prvních pČt Ĝíšských poslancĤ strana získala ve volbách roku 1901.
Agrárníci byli anticentralistiþtí, zdĤrazĖovali význam místní samosprávy. Dovolávali se stavovského principu, neboĢ právČ souhrn stavĤ prý tvoĜí národ. Bez politických stran by národ zĤstal národem, ne tak bez stavu zemČdČlského. V rámci agrárního politického hnutí nemČl být brán ohled na majetkové rozdíly na venkovČ. PĤvodnČ
agrárníci vystupovali proti všeobecnému a rovnému hlasovacímu právu. Až s rĤstem
vlivu „agrárního realismu“ Antonína Švehly se v roce 1905 zmČnil vztah agrárníkĤ ke
všeobecnému hlasovacímu právu. Moravská a slezská agrární strana vznikla koncem
roku 1904 a slouþila se s þeskou v roce 1905; tehdy stana pĜijala název ýeskoslovanská strana agrární.
V nČmeckém prostĜedí vznikla agrární strana postupnČ, napĜed jako spolky a výbory na podporu politikĤ, hájící dané zájmy. NČmecká agrární strana pak byla založena v roce 1905. Ta se v roce 1910 spojila s nČmeckými nacionálními stranami do NČmeckého národního svazu.
STRANY USILUJÍCÍ O ZMċNU SOCIÁLNÍHO USPOěÁDÁNÍ
x Sociální demokracie
SociálnČ demokratická strana zahájila svou pĤsobnost jako þeská strana v roce
1878 pod názvem ýeskoslovanská sociálnČ demokratická strana dČlnická. Jejími
ústĜedními listy se stala Budoucnost (redaktor Ladislav Zápotocký) a DČlnické listy
(redaktor Josef Boleslav Pecka). Zpoþátku se pokládala za souþást celorakouské sociální demokracie a formálnČ se osamostatnila v roce 1893. Její program vycházel z idejí
gothajského programu nČmeckých sociálních demokratĤ. Sociální demokraté byli od
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poþátku dĤslednými bojovníky za všeobecné volební právo. PĜi hledání Ĝešení obtížné
situace pracujících v þeských zemích byli natolik internacionalistiþtí, že podcenili
význam národnostní otázky. VytvoĜili tak prostor pro vznik dalších sociálních stran,
které byly citlivČjší k národnostní problematice – jež byla pro politicky aktivní þást
národa pĜece jen tehdy prioritní.
Celorakouská sociální demokracie, v jejímž rámci se sdružovali nČmeþtí i þeští þlenové, byla založena pod názvem SociálnČ demokratická strana dČlnická
v Rakousku, a to na pĜelomu let 1888 a 1889. Polská sociálnČ demokratická strana
Haliþe a Slezska vznikla v roce 1899. V roce 1906 pak byla vytvoĜena Polská sociálnČ demokratická strana Slezska a Moravy, která však podléhala zmínČné Polské
sociálnČ demokratická strana Haliþe a Slezska se sídlem v KrakovČ.
První sjezd Slovenské sociálnČ demokratické strany Uherska se konal v roce
1905. Sjezd pĜijal program uherské sociální demokracie z roku 1903, který byl variantou erfurtského programu. Její organizaþní osamostatĖování bylo ukonþeno vznikem
samostatného ýeskoslovenska.
x ýeská strana národnČ sociální
Vznikla roku 1897 jako strana vlastenecky smýšlejících þeských dČlníkĤ a nižších
stĜedních vrstev; proto byla nČkdy nazývána „stranou þeskoslovanských národních
dČlníkĤ“. Jejím pĜedsedou byl Václav Jaroslav Klofáþ. Vydávala deník ýeské slovo.
Program pĜedpokládal pĜekonání politických, sociálních a národnostních nepĜístojností
v rámci existujícího státního spoleþenského uspoĜádání. Využila taktických chyb sociální demokracie pĜi podcenČní národnostní otázky a usilovala o Ĝešení sociální otázky
v mezích národních. ZdĤrazĖovala sociální otázku, avšak výraznČ reformním zpĤsobem – majetek pokládá za posvátný a nedotknutelný, „je-li poctivou prací nabyt“. Hlásala nutnost kooperace práce a kapitálu, „rovnost národĤ a rovnost v národČ“.
NČmeckou variaci ýeské strany národnČ sociální pĜedstavovala NČmecká dČlnická
strana, vzniklá v roce 1904. V roce 1918, ještČ pĜed koncem 1. svČtové války, pĜijala
název NČmecká nacionálnČ socialistická dČlnická strana.
Na uherském snČmu pĤsobila celá Ĝada levicových uskupení a frakcí. SociálnČdemokratická strana Uherska vznikla v roce 1890. Slovenská sociálnČdemokratická
stana se z ní vydČlila v roce 1905, ale samostatnČ pĤsobila pouze jeden rok. Poté se
znovu zaþlenila do SociálnČdemokratické strany Uherska, v jejímž rámci byl však vytvoĜen Slovenský výkonný výbor.
STRANY SNAŽÍCÍ SE USMċRNIT VZTAH STÁTU A CÍRKVE Z NÁBOŽENSKÝCH POZIC
x Klerikální strany
V roce 1891 papež Lev XIII. vydal encykliku Rerum novarum, která se stala programem boje proti liberalismu, socialismu, ateizmu a dalším ideovým proudĤm. Tato
encyklika má do znaþné míry podobu výzvy k zakládání katolických odborĤ a inspiro196
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vala k též k vytváĜení politických stran. Ovšem již po únorové revoluci roku 1848
vznikla první Katolická strana, k jejímž pozoruhodnostem patĜilo, že se ve francouzském Národním shromáždČní zaĜadila do republikánského tábora a vyzývala ke „sjednocení národĤ a státĤ Evropy“. Ovšem až po papežské encyklice, konkrétnČ v roce
1894, vznikla KĜesĢanskosociální strana pro ýechy i Moravu, založená na sjezdu
katolického dČlnictva ýech, Moravy, Slezska a Dolního Rakouska. Rok 1898 je pokládán za datum vniku KĜesĢansko-sociální stany v ýechách. V roce 1899 pak byla
vytvoĜena Moravsko-slezská kĜesĢansko-sociální strana.
Na MoravČ pak byla v roce 1896 založena Katolická strana národní, jejíž pĜedstavitelé vzešli z rozpadající se staroþeské strany. Na její vznik navázalo Katolické
sdružení v ýechách (do roku 1897 pĤsobící pod názvem Národní strana katolická
v Království þeském), ustavené na konci téhož roku. Oba proudy – národní a sociální
– v katolickém hnutí v rĤzných etapách vývoje spolupracovaly a zase se rozcházely.
Všechny tyto strany byly loajálnČ dogmatické, uznávaly sice národní rovnoprávnost,
ale ne rovnost a obhajovaly všeobecné hlasovací právo.
První pokus o založení Slovenské lidové strany na bázi katolicismu byl uþinČn
v roce 1905. Již tehdy slovenský klerikalismus spojoval náboženské, národnostní a
sociální otázky – jak to ostatnČ ukládala encyklika Rerum novarum. Pokus se tehdy
nezdaĜil, byl však v roce 1912 proklamací a v roce 1913 organizaþnČ zopakován
Andrejem Hlinkou. Strana nebyla bČhem 1. svČtové války politicky þinná a tak nČkteĜí
historici pokládají až rok 1918 za poþátek její praktického pĤsobení.
V nČmeckém prostĜedí nejdĜíve vznikla konzervativnČ katolická Strana práva, od
níž se v 90. letech 19. století oddČlila Katolická lidová strana. Ta se slouþila
s Rakouskou kĜesĢansko-sociální stanou, jež byla založena v roce 1895. Po
Badeniho jazykových naĜízeních roku 1897 vznikl KĜesĢansko-sociální svaz pro
nČmecké ýechy, který z touto stranou úzce spolupracoval. V roce 1905 pak pĜibyla
nČmecká KĜesĢanskosociální zemská strana pro Moravu.
V polském prostĜedí þeských zemí vznikl roku v roce 1883 Svaz slezských katolíkĤ (pĤvodnČ pod názvem Katolicko-politická spoleþnost pro knížectví TČšínské). Ta
se hlásila k federalismu a autonomismu, ovšem hlásala i rakouský státní patriotismus.
Katolická lidová strana v Uhersku vznikla v roce 1894. Vydávala tiskoviny i ve
slovenštinČ a byla na území dnešního Slovenska volebnČ úspČšná – byĢ byla pod tvrdým tlakem Liberální stany. BČhem první fáze své existence byla neoficiálnČ podporována i nČkterými pĜedstaviteli SNS.
STRANY USILUJÍCÍ O ZMċNU VZTAHU JEDNOTLIVCE A STÁTU
V historicko-vČdní literatuĜe jsou þasto míchány liberální a konzervativní strany þi
proudy. Je tomu tak ze dvou dĤvodĤ: programy tČchto stran þi hnutí byly též smČsicí
rĤzných doktrinálních pĜístupĤ a liberalismus se tehdy výraznČ vyvíjel. Z volebního
hlediska je dĤležité, že i pĤvodní liberální proudy v Rakousku i Uhrách, a nejen tam,
kritizovaly ideu všeobecného volebního práva.
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x Realisté
Od roku 1893 se od mladoþechĤ odštČpili realisté, kteĜí v roce 1900 v þele
s Tomášem G. Masarykem založili ýeskou stranu lidovou, od roku 1906 zvanou
ýeská strana pokroková. Ta vycházela z akademických spolkĤ z 90. let a sdružovala
se v ní þást inteligence. ZdĤrazĖovala odbornost, vČcnost, kritiþnost, rozumnost. Její
program kladl též dĤraz na kulturní otázky a požadoval odluku církve od státu, zrovnoprávnČní žen, reformované bezplatné školství, vzájemnost s ostatními slovanskými
národy a posílení þeského vlivu na zahraniþní politiku monarchie. Ve volbách roku
1907 tato strana získala dva mandáty, v roce 1911 již jen jeden, a to za pomoci sociálních demokratĤ.
V nČmeckém prostĜedí þeských zemí na liberální prvky programu Ústavní strany
v roce 1896 navázala NČmecká pokroková strana. Ta se snažila stát stranou se širokou volební základnou, ale podporu získala hlavnČ mezi intelektuály a ve vyšších
stĜedních vrstvách.
Velký vliv na území dnešního Slovenska mČla pĜevážnČ maćarská Liberální strana, která vznikla v roce 1875 z þásti poslancĤ Strany vyrovnání Ference Deáka pĜevážné þásti Strany levého stĜedu. Tato strana pak tĜicet let zásadnČ ovlivĖovala politiku v Uhersku, ale i zahraniþní politiku dualistické Ĝíše. Vydávala tiskoviny i ve slovenštinČ. Na její dČdictví se snažily navázat ménČ úspČšné maćarské strany, napĜíklad
Ústavní strana (1905) þi Národní strana práce (1910). Liberální program mČla i
Krajinská obþanská radikální strana (1914).
Jak je i z tohoto zjednodušeného výkladu patrné, vývoj stranického systému nebyl
ani ve svých poþátcích bezkonfliktní a jednoduchý. V knize Vladimíra ZádČry Politické strany v Národním shromáždČní je uveden složitý schematický pĜehled jejich vývoje od roku 1859 do konce dvacátých let.1 ObecnČ lze Ĝíci, že od 90. let 19. století byl
stranický systém v þeských zemích v neustálém kvasu. Programové hledání i osobní
ambice vedly þasto k tomu, že strany procházely nepĜetržitým pĜejmenováváním a
štČpením. Vznikaly nové strany, þasto i velmi podobné stranám již existujícím, které
pak následnČ smČĜovaly ke slouþení nebo zániku.

1

ZÁDċRA, Vladimír: Politické strany v Národním shromáždČní. Praha, vlastním nákladem 1929, s. 81 –
83 a 86. PodrobnČji o vývoji politických stran v tomto období, a to vþetnČ stran nČmeckých, viz citovanou knihu MALÍě, JiĜí, MAREK, Pavel a kol: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí
v þeských zemích a ýeskoslovensku 1861 – 2004. I. díl: Období 1861 – 1938. Brno: Nakladatelství DoplnČk, 2005, s. 17 - 531 a Politické strany na Slovensku 1860 - 1989. Zostavil ďubomír Lipták. Bratislava: Archa, 1992, s. 35 - 101.
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9. První republika (1918 – 1938)

PotĜeba reprezentovat þeské a slovenské národní zájmy v rakousko-uherském prostĜedí a snaha bývalých þeských poslancĤ prezentovat se vedly k tomu, že v listopadu
1916 vznikl Národní výbor. Ten mČl hájit zájmy národa mimo pĤdu Ĝíšské rady, zprostĜedkovávat vztahy poslancĤ a politických stran, být pražským štábem þeské politiky.
SouþasnČ byl na pĤdČ Ĝíšské rady vytvoĜen ýeský svaz, jenž mČl koordinovat postup
þeských poslancĤ v tomto orgánu. MČĜeno z hlediska vzniku samostatného ýeskoslovenska by bylo možné pokládat dnes tuto aktivitu jako vlastizrádnou a v duchu úþelového moralismu všechny politiky zúþastnČné na vzniku Národního výboru a ýeského
svazu odsoudit. Jenže v dobČ vzniku Národního výboru i ýeského svazu ještČ nikdo
nemohl tušit, jak bude zakonþena 1. svČtová válka, a tehdejšímu nástupu šovinistických velkonČmeckých idejí v Rakousku – a zvláštČ pak v þeských zemích – bylo nutné
nČjak þelit.
Ovšem již v dobČ vzniku byl význam Národního výboru a ýeského svazu vidČn
rozpornČ – a to zvláštČ s ohledem na mČnící se situaci na bojišti a postupný rĤst prestiže zahraniþního odboje. Proto také ne každý chtČl být s tímto orgánem spojován. I
když iniciativa vzešla od mladoþechĤ, základem nové domácí politiky byla jednání
Antonína Švehly za agrárníky a Bohumila Šmerala za sociální demokraty – tedy „zeleno-rudá“ dohoda. A tak Národní výbor mČl pĤvodnČ 18 þlenĤ z devíti politických
stran: þtyĜi poslanci byli pĜíslušníci agrární strany a po tĜech zástupcích náleželo sociálním demokratĤm a Národní stranČ svobodomyslné. PĜedsedou byl zvolen tajný císaĜský rada, staroþech Karel Mattuš, jednatelem agrárník Švehla. ýlenství v Národním
výboru i ýeském svazu odmítli zástupci ýeské strany státoprávnČ pokrokové, realistické strany a nČkteĜí z pĜedstavitelĤ þeské sociální demokracie – politici a uskupení mající blízko k Maffii (což byla v dobČ první svČtové války tajná protirakouská odbojová
organizace), obávající se, že tato v podstatČ prorakouská aktivita poškodí cíle zahraniþního odboje. Protože obČ nové politické instituce hájily ideu þeského národa v rámci
Rakouska, nezískaly pĜíliš velký ohlas ani u tehdy protirakousky naladČné veĜejnosti.
Navíc Národní výbor sám nepĤsobil jako reprezentant tehdejší þeské politiky – roli
aktivního zprostĜedkovatele mezi jednotlivými domácími uskupeními daleko více
pĜebral osobnČ Švehla.
Na radikalizaci názorĤ veĜejnosti i þeských politikĤ v souvislosti s blížícím se koncem války navázala vzpomínka na tradice þeského snČmovnictví. Tak byl také v lednu
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1918 do Prahy svolán generální snČm, jehož se zúþastnili þeští poslanci z Ĝíšského snČmu i všech tĜí snČmĤ zemí Koruny þeské. PrávČ na tomto shromáždČní byla pĜijata
TĜíkrálová deklarace, požadující þeskoslovenskou státní svrchovanost.
Vznik ýeskoslovenska v dĤsledku porážky a rozpadu Rakousko-Uherska po 1. svČtové válce byl spojen s rekonstrukcí a následnČ radikalizací aktivity Národního výboru.
Národní výbor þeskoslovenský vznikl reorganizací starého Národního výboru 13. þervence 1918 v Praze jako revoluþní orgán dohodou politikĤ. Tato dohoda Ĝešila spory
mezi ambicemi jednotlivých politických uskupení s odvoláním na volební výsledky
pomocí tzv. Švehlova klíþe. Proti návrhu Bohuslava Vrbenského, který požadoval vytvoĜení orgánu, jenž by odrážel rozdČlení národa na polovinu socialistickou a polovinu
mČšĢáckou, se prosadil návrh Švehly, aby za základ rekonstrukce tohoto orgánu
byly vzaty výsledky voleb do ěíšské rady v roce 1911. A tak zastoupení Národním
výboru þeskoslovenském získala každá politická strana, která tehdy obdržela alespoĖ jedno procento hlasĤ. Po kooptaci deseti þlenĤ bylo dosaženo celkového poþtu 38 poslancĤ, z nichž deset bylo sociálních demokratĤ, devČt agrárníkĤ, stejné
množství státoprávních demokratĤ, þtyĜi byli þeští socialisté, þtyĜi lidovci, staroþeši a
realisté získali po jednom mandátu. PĜedsednictvo Národního výboru þeskoslovenského pak fungovalo jako vláda.
Nový Národní výbor þeskoslovenský s platností od 28. Ĝíjna 1918 vyhlásil vznik
samostatného státu. Dokument o vyhlášení samostatností ýeskoslovenské republiky
byl pozdČji publikován jako ústavní zákon þ. 11/1918 Sb. a bývá zároveĖ oznaþován
jako tzv. recepþní zákon, neboĢ byl rozhodnutím pĜevzít celý právní Ĝád Rakouska pro
þeské zemČ a Uher pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.
V listopadu 1918 bylo vytvoĜeno jednokomorové Revoluþní národní shromáždČní. Princip jeho tvorby byl stejný, jako pĜi rekonstrukci Národního výboru –
opČt byly za základ vzaty výsledky voleb v roce 1911. Doþasný parlament vznikal
rozšiĜováním Národního výboru þeskoslovenského, pĜiþemž jednotlivé poslance
jmenovala vedení politických stran, a to do poþtu 256 poslancĤ. Tehdy se v ýechách formovala tradice, která pokládá mandáty za majetek politických stran –
což není bez vlivu na volební systém dodnes. V prvním období bylo Slovensku pĜidČleno 40 mandátĤ (za Slovensko se tehdy poslanci stali napĜíklad Alice Masaryková a
Edvard Beneš), v bĜeznu 1919 byl tento poþet rozšíĜen na 54 þlenĤ. Tímto krokem
bylo dosaženo koneþného poþtu poslancĤ Revoluþního národního shromáždČní na
270. Tito poslanci se pak vzápČtí rozdČlili do klubĤ podle stranické pĜíslušnosti. Nezanedbatelnou skuteþností bylo, že národnostní menšiny nemČly v tomto revoluþním
parlamentu žádné zástupce.
JeštČ na svém posledním zasedání Národní výbor þeskoslovenský vydal zákon o zĜízení zemského správního výboru. Takto byla jednak zrušena zemská správní komise
zĜízená anenskými patenty v roce 1913, jednak vytvoĜen zemský orgán, navazující na
þeské zemské snČmy, pĜiþemž Národní výbor a Revoluþní národní shromáždČní se
pĜetvoĜily v orgány þeskoslovenské. VzápČtí na první schĤzi Revoluþního národního
shromáždČní byl v listopadu 1918 zvolen prvním þeskoslovenským prezidentem
Tomáš G. Masaryk. První schĤze též pĜijala k projednání první dvČ osnovy zákonĤ –
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o zrušení šlechtictví, ĜádĤ a titulĤ a o zavedení osmihodinové pracovní doby – které
symbolicky pĜedurþily ráz režimu l. republiky. ZároveĖ probíhala pĜíprava voleb.
PĜíprava prvních voleb do zákonodárného sboru byla spojena s pĜijetím ústavy.
Ústavní listina byla uvedena zákonem z února 1920 þ. 121, jenž obsahuje deset
þlánkĤ a zaþíná prohlášením, které je obdobou preambule ústavy Spojených státĤ amerických: „My, národ ýeskoslovenský, chtČjíce upevniti dokonalou jednotu národa,
zavésti spravedlivé Ĝády v republice, zajistit pokojný rozvoj domoviny þeskoslovenské,
pĜispČti obecnému blahu všech obþanĤ tohoto státu a zabezpeþiti požehnání svobody
pĜíštím pokolením, pĜijali jsme ve svém Národním shromáždČní dne 29. února 1920
ústavu pro ýeskoslovenskou republiku, jejíž znČní následuje.
PĜi tom my, národ ýeskoslovenský, prohlašujeme, že chceme usilovati, aby tato
ústava i všechny zákony naší zemČ provádČny byly v duchu našich dČjin stejnČ jako
v duchu moderních zásad, obsažených v hesle sebeurþení; neboĢ chceme se pĜiþleniti
do spoleþnosti národĤ jako þlen vzdČlaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový.“
Koncepci americké ústavy odpovídá i pojetí dČlby moci, pasáž o obþanských právech zase víc pĜipomíná ústavu rakouskou. V celkovém vyznČní však ústava odpovídala tehdejší autoritČ francouzského konstitucionalismu: právČ v ustanoveních o parlamentu, který se stává stĜedem státního systému, navazuje na tradici francouzského Národního shromáždČní – od nČhož koneckoncĤ parlament první ýeskoslovenské
republiky pĜevzal i jméno. ýeskoslovensko bylo pojato nejen jako republika, ale jako
parlamentní republika se všemi jejími znaky: volba prezidenta pĜipadla parlamentu, vláda byla složena podle síly nejvČtší strany þi koalice v parlamentu, parlament mohl pĜivodit pád vlády (což ovšem nebylo nikdy využito a po celou historii
1. republiky, která byla plná zmČn vlád, nedošlo k pádu vlády na základČ vyslovení
nedĤvČry parlamentem).
Podle ústavní listiny (§ 1, þl. 1) „lid je jediný zdroj veškeré státní moci v republice
ýeskoslovenské“. Tato teze dostává ztvárnČní v systému reprezentativní demokracie.
Ale nejen takovýmto zpĤsobem – ústavní listina umožĖovala využití i nČkterých prvkĤ pĜímé demokracie, konkrétnČ referenda. Když Národní shromáždČní zamítlo
vládní návrh zákona, mohla se podle § 46 ústavní listiny vláda jednomyslným votem
pĜítomných þlenĤ vlády usnést na tom, aby o osudu návrhu zákona bylo rozhodnuto
referendem. Proti takovémuto referendu nebylo pĜípustné prezidentské právo veta.
Vlády však nikdy po celé období 1. republiky institutu referenda nepoužily. PonČkud paradoxnČ v rozporu napĜíklad s americkou þi švýcarskou tradicí byla vylouþena
možnost rozhodnout pomocí referenda o ústavních zákonech. A tak i když ústavní
listina obsahovala jeden z postulátĤ pĜímé demokracie, rozhodujícím a vlastnČ jediným
prvkem realizace demokratických principĤ státního zĜízení byla demokracie reprezentativní, jejíž jádro tvoĜily volby. Podle ústavní listiny, pĜesnČji Ĝeþeno podle jejích paragrafĤ 8 a 13, došlo k zásadní zmČnČ volebního systému – vČtšinový volební systém
rakouské monarchie byl vystĜídán systémem pomČrného zastoupení.
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9.1.

VOLEBNÍ SYSTÉM A VÝSLEDKY

Ústavní listina ýSR z roku 1918 paragrafem 6, þl. 1 rozhodla o tom, že Národní
shromáždČní bude mít dvČ komory: Poslaneckou snČmovnu a Senát. Stalo se tak
navzdory výhradám hlavnČ ze strany levicových politikĤ. Do Poslanecké snČmovny
bylo voleno 300 poslancĤ. Aktivní volební právo mČli obþané nad 21 let vČku, kteĜí
vybírali z kandidátĤ starších 30 let. Do Senátu, skládajícího se ze 150 þlenĤ, volili lidé
nad 26 let vČku z kandidátĤ starších 45 let. Podmínkou bylo státní obþanství a trvalé
bydlištČ v nČkteré z obcí ýeskoslovenské republiky – proto se v roce 1920 ještČ nevolilo na TČšínku, na OravČ a na Spiši, na Podkarpatské Rusi, na Hluþínsku, Vitorazsku a
Valticku. Volební období Poslanecké snČmovny bylo šestileté, zatímco u senátorĤ bylo
osmileté. V praxi však byly obČ komory rozpouštČny souþasnČ a najednou se také do
obou komor parlamentu konaly i volby. I když formálnČ byly obČ komory stejnČ významné, faktická pĜevaha významu Poslanecké snČmovny byla zĜejmá. Tabulka þíslo
33 a–b ukazuje výsledky voleb v 1. republice.1
Tabulka þ. 33 a: VOLBY DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDċNÍ V 1. REPUBLICE
POSLANECKÁ SNċMOVNA
POLITICKÉ STRANY
agrárnícia/
sociální demokracieb/
KSý
ýSNSc/
ýs. strana lidová
Hlinkova slovenská lidová stranad/
ýs. národní demokraciee/
SudetonČmecká strana
ýs.živnostensko-obchodnická strana
NČmecká sociálnČdemokratická
dČlnická strana
Národní obec fašistická
Liga proti vázaným kandidátním
listinám
Socialistická strana þs. lidu pracujícího
NČmecká demokratická svobodomyslná strana
NČmecká kĜesĢanskosociální lidová
strana
1

1920
% hl. m.
13,6 40
25,7 74
–
–
8,1
24
7,5
21
3,8
12
6,3
19
–
–
2,0
6

1925
% hl. m.
13,7 46
8,9
29
13,2 41
8,6
28
9,7
31
6,9
23
5,0
14
–
–
4,0
13

1929
% hl. m.
15,0 46
13,0 39
10,2 30
10,4 32
8,4
25
5,7
19
4,9
15
–
–
3,9
12

1935
% hl. m.
14,3 45
12,6 38
10,3 30
9,2
28
7,5
22
6,9
22
5,6
17
15,2 44
5,4
17

11,1

31

5,8

17

6,9

21

3,6

11

–

–

–

–

–

–

2,0

6

–

–

–

–

0,9

3

–

–

0,9

3

–

–

–

–

–

–

0,5

2

–

–

–

–

–

–

2,5

9

4,4

13

4,7

14

2,0

6

V pĜípadČ výsledkĤ voleb do Poslanecké snČmovny jsou použity ýeskoslovenské dČjiny v datech. Praha,
Svoboda 1987, s. 631 – 632, v pĜípadČ voleb do Senátu citována studie Volby do Národního shromáždČní, s. 53 a 54, 59, 67, 76 a 85.
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P O S L A N E C K Á S N ċ M O V N A – pokraþování tabulky þ. 34 a
POLITICKÉ STRANY
NČmecký svaz zemČdČlcĤf/
Sjednocené nČmecké stranyg/
NČmecká nacionální strana
NČmecká nacionálnČsocialistická
strana dČlnická
NČmecká volební pospolitosth/
Maćarská a nČmecká sociálnČdemokratická strana
Maćarská rolnická strana
Maćarská kĜesĢanskosociální str.ch/
Maćarská národní stranai/
Spišská nČmecká strana
Maćarské strany a Spišská nČmecká
stranaj/
Volební spoleþenství polských a
židovských stran
ostatní strany
celkem

1920
% hl. m.
3,9
13
2,1
–
–
12

1925
% hl. m.
8,0
24
–
–
3,4
10

1929
% hl. m.
5,4
16
–
–
2,6
7

1935
% hl. m.
1,7
5
–
–
–
–

–

5

2,4

7

2,8

8

–

–

5,3

–

–

–

–

–

–

–

1,8

4

–

–

–

–

–

–

0,4
2,2
–
–

1
5
–
–

–
1,4
–
–

–
4
–
–

–
–
–
–

–
4
4
1

–
–
–
–

–
4
4
1

–

–

–

–

3,5

–

3,5

–

–

–

–

–

1,4

4

–

–

2,3
100

–
281

4,6
100

–
300

0,3
100

–
300

0,2
100

–
300

Tabulka þ. 33 b: VOLBY DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDċNÍ
V 1. REPUBLICE
SENÁT
POLITICKÉ STRANY
agrárnícia/
sociální demokracieb/
KSý
ýSNSc/
ýs. strana lidová
Hlinkova slovenská lidová stranad/
ýs. národní demokraciee/
SudetonČmecká strana
ýs.živnostensko-obchodnická strana
NČmecká sociálnČdemokratická
dČlnická strana
Krajanské kĜesĢansko-sociální a
maćarské národní strany
ostatní strany
celkem

1920
% hl. m.
10,15 14
28,07 41
–
–
7,57 10
11,91 18
3,47
6
6,78 10
–
–
2,06
3

1925
% hl. m.
13,80 23
8,82 14
12,70 20
8,47 14
10,14 16
8,29 12
4,20
7
–
–
4,22
6

1929
% hl. m.
15,17 24
13,04 20
10,00 15
10,33 16
8,68 13
5,85
9
5,04
8
–
–
4,25
6

1935
% hl. m.
14,33 23
12,51 20
10,18 16
9,24 14
7,66 11
6,80 11
5,64
9
15,01 23
5,41
8

11,35

16

5,96

9

6,93

11

3,73

6

2,70

3

1,41

2

3,73

6

3,57

6

5,93
100

3
150

15,94 29 21,99 27 16,99 22
100 150 100 150 100 150
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Poznámky: a/ Republikánská strana zemČdČlského a malorolnického lidu; v roce 1920 zde
byly zapoþteny i hlasy a mandáty Slovenské národní strany; b/ ýeskoslovenská sociálnČ demokratická strana dČlnická; c/ ýeskoslovenská strana národnČ socialistická; d/ v roce 1935 Autonomistický blok, v nČmž Slovenská národní strana, polské strany a Autonomní zemČdČlský
sojuz; e/ v roce 1925 zapoþteny i hlasy Slovenské národní strany a Autonomního zemČdČlského
sojuzu; v roce 1935 Národní sjednocení sluþující i Ligu proti vázaným kandidátním listinám
atd.; f/ v roce 1925 kandidovala spolu s maćarskou národní stranou a se stranou NČmcĤ ze
Slovenska, v roce 1929 jako NČmecké volební spoleþenství; g/ v roce 1920 kandidovaly pod
tímto názvem nČmecké strany, kromČ sociální demokracie, ve þtyĜech krajích. Mandáty, které
jejich kandidátka získala, byly rozdČleny mezi kĜesĢanskosociální stranu, Svaz zemČdČlcĤ a
nČmeckou nacionální stranu; h/ pod tímto názvem kandidovaly spoleþnČ dvČ nČmecké strany,
nacionální a nacionálnČ socialistická; ch/ roku 1920 kandidovala maćarsko–nČmecká kĜesĢanskosociální strana, 1929 a 1935 spoleþnČ s maćarskou národní a Spišskou nČmeckou stranou;
i/ roku 1925 kandidovala spoleþnČ s nČmeckými agrárníky, 1929 a 1935 s maćarskou kĜesĢanskou sociální a Spišskou nČmeckou stranou; j/ spoleþné hlasy rozdČleny na mandáty tĜem pĜedchozím stranám.

Pro dokreslení povahy reprezentace v prvorepublikové demokracii je vhodné uvést
sociální složení zastupitelského sboru – údaje jsou obsaženy v tabulce þíslo 34.1
Tabulka þ. 34: SOCIÁLNÍ SLOŽENÍ PARLAMENTU V 1. REPUBLICE
POSLANECKÁ SNċMOVNA
sociální složení
1920
1925
1929
advokáti a notáĜi
dČlníci
duchovní
inženýĜi a stavitelé
lékaĜi
obchodníci a živnostníci
profesoĜi vysokých škol
profesoĜi stĜedních škol
prĤmyslníci
redaktoĜi a spisovatelé
rolníci a domkaĜi
soukromníci
statkáĜi
uþitelé, Ĝídící, inspektoĜi
úĜedníci soukromí
úĜedníci zemští
úĜedníci státní
úĜedníci a zĜízenci železniþní
ženy v domácnosti
celkem

1

24
10
9
1
5
15
8
7
3
40
53
4
4
15
75
–
17
4
–
294

17
17
13
2
3
23
7
15
1
24
65
6
4
12
61
1
24
1
4
300

20
21
12
2
1
18
13
14
1
27
44
7
12
10
67
1
24
6
–
300

1935
19
25
6
–
3
30
11
13
1
31
51
1
10
12
67
–
20
–
–
300

Volby do Národního shromáždČní. Historický pĜehled výsledkĤ voleb za období 1920 – 1935. Praha, FSÚ
1990, s. 14, 15, 55 a 56.
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S E N Á T – pokraþování tabulky þ. 35
sociální složení
1920
1925
1929
advokáti a notáĜi
dČlníci
duchovní
inženýĜi a stavitelé
lékaĜi
obchodníci a živnostníci
profesoĜi vysokých škol
profesoĜi stĜedních škol
prĤmyslníci
redaktoĜi a spisovatelé
rolníci a domkaĜi
soukromníci
statkáĜi
uþitelé, Ĝídící, inspektoĜi
úĜedníci soukromí
úĜedníci zemští
úĜedníci státní
úĜedníci a zĜízenci železniþní
ženy v domácnosti
celkem

10
3
7
1
2
13
10
4
2
13
25
2
5
5
32
3
8
1
–
146

14
7
8
1
2
17
4
4
1
12
30
1
5
4
24
2
11
3
–
150

9
10
6
2
3
13
2
6
–
13
21
5
9
8
30
–
8
5
–
150

1935
12
8
7
1
1
17
3
6
1
16
22
4
4
7
28
–
13
–
–
150

Ústavní listinou byl prohlášen lid za jediný zdroj veškeré státní moci
v ýeskoslovenské republice. Volební právo bylo paragrafem 8 Ústavní listiny definováno jako obecné, rovné, pĜímé a tajné. Obecnost ve smyslu pĜiznání volebního práva
všem obþanĤm byla spojena s možností zákonnČ vylouþit z výkonu volebního práva ty,
kdo byli odsouzeni soudem pro trestné þiny, pokud se rozsudkem ztrácelo volební právo do obcí, pokud byl pĜípadný voliþ pod kuratelou nebo v konkurzním Ĝízení þi
v donucovacích pracovnách. Pro ztrátu možnosti vykonávat volební právo bylo
v pĜípadČ spáchání trestného þinu nutné, aby tento trestný þin byl podle trestního soudu
spáchán „z pohnutek nízkých a neþestných“ – po novele v roce 1924 z pohnutek „nízkých nebo neþestných“. Pro obecnost volebního práva však nejvýraznČjší zmČnou bylo
pĜiznání volebního práva ženám. Tento fakt, spolu se snížením vČkové hranice pro
nabytí volebního práva z 24 na 21 let, vedl k tomu, že se napĜíklad v ýechách roku
1907 dostavilo k volbám 1153 tisíc voliþĤ a roku 1920 již 3423 tisíc voliþĤ; je ovšem
nutné dodat, že za 1. republiky existovala povinnost úþastnit se voleb, byĢ neexistovala pravidla, jak ji vymáhat þi trestat volební neúþast.
Podle Ústavní listiny poslanci získali volný mandát: podle § 22 totiž „þlenové Národního shromáždČní vykonávají svĤj mandát osobnČ; nesmČjí od nikoho pĜijímat pĜíkazĤ“. Politický systém 1. republiky byl však vytvoĜen tak, že þinil poslance fakticky
závislými na vedeních politických stran, které je kandidovaly, pĜiþemž tato závislost
byla dána jednak pojetím kandidátní listiny, jednak rozhodnutím Volebního soudu.
Po celé období existence 1. republiky byl základem volebního systému princip
pomČrného zastoupení, a to pro obČ komory parlamentu. Tento princip byl zakotven v Ústavní listinČ, konkrétnČ v paragrafu 8 pro Poslaneckou snČmovnu a v para205
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grafu 13 pro Senát. V dĤvodové zprávČ k volebnímu zákonu byl princip pomČrného
zastoupení zdĤvodĖován tĜemi druhy argumentĤ, které odpovídaly dobové teorii:
x PĜednČ princip pomČrného zastoupení mČl zajistit politická práva národnostních menšin.
x Za druhé mČl napomoci odbourat nešvary volební geometrie známé z vČtšinového
systému Rakouska.
x Za tĜetí mČl princip pomČrného zastoupení „ochránit obyvatelstvo pĜed radikální
socialistickou povodní“.
ZmínČné zdĤvodnČní nepostrádá logiku. Princip pomČrného zastoupení je oprávnČnČ pokládán za nástroj obhajoby práv menšin a prostĜedek jejich demokratické integrace do politického systému státu. Velkým politickým tématem 1. republiky bylo pĜedevším národnostní složení obyvatelstva. ýeskoslovensko bylo dokonce v dokumentech
versailleské mírové konference vyzváno k tolerantní politice vĤþi národnostním menšinám. Tabulka þíslo 33 a-b názornČ ukazuje, že zámČr zabezpeþit politické zastoupení národnostních menšin v parlamentu se zdaĜil. ZároveĖ pĜibližuje i skuteþnost, že se
politické zastoupení tČchto menšin posouvalo smČrem od stran zamČĜených pĜedevším
na sociální otázku smČrem k nacionálnČ orientovaným stranám. DČlo se tak pĜesto, že
nČmecká menšina získala postupnČ zastoupení nejen v parlamentu, ale i ve vládČ –
což nikde jinde ve stĜedoevropských zemích nebylo. Národnostní složení parlamentu
1. republiky ukazuje tabulka þíslo 35.1
MČĜeno z hlediska výsledku – rozbití 1. republiky za pomoci nČmeckého, maćarského a slovenského nacionalismu – se však zdá, že v podmínkách ýeskoslovenska
integraþní roli ve vztahu ke SlovákĤm a národnostním menšinám volební systém nesplnil. Z druhé strany se ale také dá Ĝíci, že volební systém obecnČ a pĜijetí systému
pomČrného zastoupení zvláštČ rozhodnČ nebyl tou pĜíþinou, která k rozpadu ýeskoslovenska vedla. Zvláštností národnostních menšin v prvorepublikovém ýeskoslovensku
nebyla pouze poþetnost, ale i jejich koncentrované usídlení v oblastech hraniþnících se
státy, kde národnostní menšiny, žijící v ýSR, byly naopak tzv. státními národy. Podle
sþítání lidu v roce 1921 ýeši byli ve vČtšinČ na 53 tisících km2, Slováci 36 tisíc km2,
NČmci 27,5 tisíc km2, MaćaĜi 8,5 tisíc km2, zatímco Ukrajinci na 2,5 tisíc km2 a Poláci
0,5 tisíc km2.2 I když v této situaci pomČrný volební systém napomáhal zaþlenit národnostní menšiny do politiky na bázi ústavy novČ vzniklého státu, sám tuto roli nespornČ
splnit nemohl.
Použití jednomandátového vČtšinového systému v národnostnČ homogenních oblastech z hlediska národnostního aspektu nepĜináší výraznČ odlišné výsledky ve srovnání
s použitím systému pomČrného. V tak velkých regionech, jaké tvoĜily oblasti obývané
národnostními menšinami v 1. republice, jednomandátové volební okruhy nebylo možné ani za použití všech kouzel volební geometrie zbavit jednolitého národnostního
základu. Avšak to hlavní, co rozhodovalo, nebyl volební systém, ale skuteþnost, zda
voliþi v národnostnČ relativnČ homogenních oblastech se ve volbách budou rozhodovat
1

Volby do Národního shromáždČní. Historický pĜehled výsledkĤ voleb za období 1920 – 1935. Praha, FSÚ
1990, s. 14, 15, 55 a 56.
2
HÄUFLER, Vlastislav: Ekonomická geografie ýeskoslovenska. Praha, Academia 1978, s. 86-87 a 90-91.
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s ohledem na svou národnost nebo s pĜihlédnutím k jiným sociálním charakteristikám
þi zájmĤm.
Tabulka þ. 35: NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ PARLAMENTU V 1. REPUBLICE
POSLANECKÁ SNċMOVNA
národnost
1920
1925
1929
þeská a slovenská
202
207
208
nČmecká
73
75
73
maćarská
9
10
8
ruská
2
1
4
polská
4
2
3
rusínská
4
5
2
ostatní
–
–
2
celkem
294
300
300
SENÁT
národnost
1920
1925
1929
þeská a slovenská
102
106
104
nČmecká
37
36
36
maćarská
2
6
7
ruská
4
1
2
polská
–
–
–
rusínská
1
1
1
ostatní
–
–
–
celkem
146
150
150

1935
210
71
11
4
2
2
–
300
1935
103
37
7
2
–
1
–
150

Hlavní zmČna nastala v situaci, kdy slábla role nČmeckých sociálních demokratĤ a
komunistĤ v þeském pohraniþí a rostl význam stran s nacionalistickou a fašistickou
ideologií. A tato politizace národnostních menšin jako celku nikoliv na bázi sociálního
a obþanského principu, ale na bázi nacionalismu nebyla spojena pouze s chybami tehdejších vedoucích politikĤ státu. Jejich základem byly promČny v geopolitickém postavení ýeskoslovenska – vítČzství fašismu v NČmecku a ústup Francie ze stĜední Evropy
zmČnily rovnováhu moci, která po první svČtové válce umožnila vytvoĜit samostatné
ýeskoslovensko. Je ovšem nesporné, že použití vČtšinového systému v národnostnČ
smíšených oblastech – zvláštČ tČch, které hraniþily s oblastmi národnostnČ relativnČ
homogenními – by znamenalo pĜilévání oleje do ohnČ již planoucích nacionálních vášní. ObdobnČ platí, že pĜevzetí zásady pomČrného zastoupení nemohlo v roce 1946 a
1948 ochránit ýeskoslovensko pĜed „radikální socialistickou povodní“.
Základem pro volební systém pro Národní shromáždČní v období 1. republiky se
staly zákony 123, 124, 208 a 431/1920 Sb., které byly pozdČji ještČ nČkolikrát novelizovány. Pro volby do Poslanecké snČmovny bylo vytvoĜeno 23 volebních krajĤ a pro
volby do Senátu 13 krajĤ. Voliþ se ve volbách rozhodoval pro celou krajskou kandidátku nČkteré strany a poĜadí kandidátĤ nemohl mČnit – hlasovalo se tedy o
tzv. pĜísnČ vázaných kandidátních listinách. Platnost kandidátské listiny stvrzovalo
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nejménČ sto úĜednČ ovČĜených podpisĤ budoucích voliþĤ – tedy podstatnČ ménČ, než je
tomu dnes u neparlamentních stran. Kandidovat smČlo jen o tĜetinu více osob, než bylo
mandátĤ. PĜedsednictvo krajské volební komise pĜidČlovalo jednotlivým kandidátkám
poĜadová þísla, a to podle toho, v jakém poĜadí byly kandidátky komisi pĜedloženy.
Ve volbách roku 1920 mČli legionáĜi zvláštní nárok na þtyĜi mandáty. PatĜí
k oné bouĜlivé dobČ, že legionáĜští poslanci nebyli zvoleni, ale kooptováni. OvČĜování
výsledkĤ voleb mČl na starost Volební soud. Ten mČl podle zákona þ. 125/1920 ve
znČní zákona þ. 145/124 Sb. z. a n. zároveĖ pravomoc rozhodovat o reklamaþních Ĝízeních, o stížnostech, rozhodoval o ztrátČ mandátu a jeho stanovisko bylo rozhodující
i v pĜípadech inkompatibility. NaplnČní tohoto práva bylo spojeno s Ĝadou skandálĤ.
RozdČlování mandátĤ na základČ výsledku voleb probíhalo ve tĜech skrutiniích. Strana v kraji v prvním skrutiniu získala tolik mandátĤ, kolikrát bylo volební þíslo
obsaženo v poþtu získaných hlasĤ. Volební þíslo se podle paragrafu 46 volebního zákona vypoþítávalo vydČlením souþtu všech platných hlasĤ ve volebním kraji poþtem
mandátĤ, které se mČly v dotyþném kraji obsadit – v prvním skrutiniu byla použita
Hareova formule þi metoda. Mandáty obdrželi kandidáti podle poĜadí na kandidátní
listinČ. Ty mandáty, které zĤstaly neobsazeny, byly pĜidČleny osmý den po volbách
ústĜední volební komisí. Do té doby museli zástupci politických stran odevzdat pĜedsedovi komise kandidátní listiny svých stran, které mohly obsahovat libovolný poþet
kandidátĤ – ovšem jen tČch, kteĜí kandidovali v nČkterém kraji a nebyli v prvním skrutiniu zvoleni. PoĜadí kandidátĤ na nových kandidátních listinách, vytvoĜené vedením
politických stran, nebylo možné dodateþnČ mČnit.
Zbytky hlasĤ a neobsazené mandáty byly pĜevedeny do druhého skrutinia, pĜiþemž
hlasy stran, které v kraji nezískaly ani jeden mandát (tehdy pĜibližnČ 22 tisíc hlasĤ),
nebo 20 tisíc hlasĤ v nČjakém kraji, se nepĜevádČly. Toto uzavírací kvorum bylo podstatnČ nižší, než je tomu dnes. V druhém skrutiniu se zbylé hlasy z celé republiky vydČlily zbylým poþtem mandátĤ zvČtšeným o jeden, þímž vzniklo volební þíslo druhého
skrutinia – v druhém skrutiniu byla tedy použita Hagenbach-Bischoffovoa metoda.
Pak následoval stejný postup jako ve skrutiniu prvním. PĜebývalo-li jedno kĜeslo, odebralo se stranČ, která mČla nejmenší zbytek po dČlení volebním þíslem.
Mandáty, které nebyly obsazeny ani ve druhém skrutiniu, se pĜidČlovaly ve tĜetím
skrutiniu podle pravidla nejvČtších zbytkĤ; v pĜípadČ shody poþtu zbylých hlasĤ
rozhodoval los. Strana, která nedosáhla ani v prvním ani v druhém skrutiniu volebního
þísla, nemČla nárok na mandát ani ve skrutiniu tĜetím. Tento postup zvýhodĖoval velké politické strany.
Volby v roce 1925 vycházely v zásadČ z téhož uspoĜádání. Zákony þ. 205 a 206/25
Sb. upravovaly volební Ĝád a nČkteré pravomoci jednotlivých komor Národního shromáždČní. Úprava mimo jiné zavedla v paragrafu 51 zásadu, že do druhého skrutinia
byly pĜipuštČny pouze ty strany, které získaly v prvním skrutiniu mandát alespoĖ
v jednom z volebních krajĤ. Strany, které nezískaly mandát, si musely hradit náklady
spojené s volbami samy. Poþítání v jednotlivých skrutiniích zĤstalo v zásadČ stejné,
pouze ve tĜetím skrutiniu došlo k rozdČlení mandátĤ s ohledem na národnosti.
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ProvádČlo se to tak, že podle paragrafu 53 byly strany, zúþastnČné na druhém skrutiniu,
rozdČleny na dvČ skupiny:
I. politické strany, v nichž nadpoloviþní vČtšina þi více kandidátĤ patĜilo k národnostní menšinČ nČmecké, maćarské nebo polské;
II. ostatní politické strany.
Dále byly stejným zpĤsobem rozdČleny strany, k jejichž výsledkĤm se v druhém skrutiniu nepĜihlíželo, a poté byly pĜiĜazeny do výše uvedených skupin. Pak se souþet
všech platných hlasĤ stran z celé republiky, k nimž se ve druhém skrutiniu nepĜihlíželo, dČlil poþtem neobsazených mandátĤ, þímž se dostalo volební þíslo, jímž bylo „celé
þíslo beze zlomkĤ dČlením vyšlé“. ÚstĜední volební komise pak rozdČlovala „mandáty
mezi skupiny I a II a na to mezi strany každé pĜíslušné skupiny zvlášĢ“. Zrušeno bylo
zvláštní volební právo legionáĜĤ.
Také volby v roce 1929 vyšly ze zásad volebního systému z roku 1920. Ovšem
v dobČ mezi volbami zákon þ. 56/1927 Sb. zbavil volebního práva vojáky a þetnictvo, což pĜirozenČ narušilo princip všeobecnosti voleb. I tak byla volební soustava
v tehdejším ýeskoslovensku demokratiþtČjší než v jiných státech stĜední Evropy.
Volby v roce 1935 probČhly též na základČ systému pomČrného zastoupení. Zákon
þ. 58/35 Sb., který upravoval volební Ĝády, pĜinesl jen drobné zmČny. PoĜadové þíslo
kandidátek bylo urþeno úspČchem v minulých volbách do Poslanecké snČmovny. Do
druhého skrutinia postupovaly opČt jen ty politické strany, které získaly alespoĖ v jednom kraji 20 tisíc hlasĤ a celostátnČ 120 tisíc hlasĤ, v pĜípadČ Senátu pak 35 tisíc a 120
tisíc. V tĜetím skrutiniu se nepĜihlíželo ke všem platným hlasĤm, ale jen ke zbytkĤm
platných hlasĤ všech politických stran, které se nebraly v úvahu v druhém skrutiniu.

9.1.1. Župy, zemČ, okresy a obce

I když recepþní zákon þ. 11/1918 Sb. uznal všechny dosud existující státní i samosprávné instituce, v pĜípadČ zemských snČmĤ šlo o orgány nefungující. ýeský snČm byl
rozpuštČn anenskými patenty již v roce 1913 a snČmy na MoravČ a ve Slezsku pĜestaly
pĤsobit v dobČ války. Na Slovensku pak veĜejná správa fungovala na uherských principech, které sice recepþním zákonem byly také pĜejaty, ovšem okamžitČ pĜedČlávány.
Nová vládnoucí garnitura v Praze byla navíc naladČna centralisticky – což v první ĜadČ
odmítali nČkteĜí pĜedstavitelé Moravy a pozdČji nejdĤležitČjší pĜedstavitelé Slovenska.
Zákonodárná þinnost byla již v listopadu 1918 pĜenesena do výluþné kompetence Národního shromáždČní; i podle paragrafu 7 ústavní listiny „zákonodárná a správní þinnost zemských snČmĤ zanikla“.
V únoru 1920, souþasnČ s ústavní listinou, byl pĜijat zákon þ. 126/1920 O zĜízení
župních a okresních úĜadĤ v Republice þeskoslovenské – tzv. župní zákon. Jeho
nejvČtšími odpĤrci v dobČ pĜijetí byli lidovci. Samotný župní zákon vyrĤstal
z demokratického revoluþního nadšení po vzniku ýeskoslovenska. Jeho ústĜední ideou
bylo odstranČní dvojkolejnosti v Ĝízení – tedy státního byrokratického Ĝízení a místní
samosprávy –, pĜiþemž tato zmČna mČla být spojena se zvýšením pravomocí samosprávných sborĤ. PĜedpokládal vytvoĜení župních zastupitelstev s 35 þleny (mČla-li
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župa více než 700 tisíc obyvatel, pĜipadl na každých 20 tisíc další þlen navíc) volenými
na šest let; okresní výbor mČl mít osm þlenĤ a osm náhradníkĤ, volených na þtyĜi roky.
Zákon o volbách župních zastupitelstev a okresních úĜadĤ (volební Ĝád) z dubna
roku 1920 (zákon þ. 330/20 Sb.) pĜedpokládal volby na bázi systému pomČrného
zastoupení. Pro výpoþet pĜidČlovaných mandátĤ byla paragrafem 45 vybrána
Hagenbach-Bischoffova metoda. Aktivní volební právo bylo spojeno s vČkem od
21 let, tĜemi mČsíci bydlištČ v župČ (tato zásada neplatila pĜi volbách okresního výboru) a tím, že obþan nebyl zákonem jinak z voleb vylouþen; pasivní volební právo bylo
omezeno hranicí 30 let.
Župní zákon mČl vstoupit v platnost v prĤbČhu pĜibližnČ tĜí let, což se však nestalo. Odpor vĤþi župnímu zákonu v þeských zemích vyrĤstal i z nacionálních pozic,
a to zvláštČ z okolí strany národnČ demokratické, pĜiþemž se poukazovalo na skuteþnost, že nejménČ dvČ župy se svými velkými samosprávnými pravomocemi by byly
témČĜ zcela v rukou nČmeckých obyvatel. PĜesnČji Ĝeþeno, župní zákon nenabyl úþinnosti v celé své komplexnosti: v platnost vstoupil v lednu roku 1923, ovšem pouze
na území Slovenska, kde bylo zĜízeno šest žup, dvČ mČsta s regulovaným magistrátem
a 79 okresĤ. Výsledek byl z organizaþního hlediska skuteþnČ pozoruhodný – v þeských
zemích nadále platil starý pĜedlitavský systém, na Slovensku župní systém a
v Podkarpatské Rusi systém uherský.
VyĜešení tohoto nejednotného pojetí správy státu mČl odstranit organizaþní zákon
þ. 125/1927 Sb., který pĜedstavoval zásadní revizi župního zákona. Zrušeny byly
župy a vytváĜely se þtyĜi zemské obvody: þeský se 103 okresy, moravskoslezský se
45 okresy, slovenský se 79 okresy a podkarpatsko-ruský s 12 okresy. Významnou
správní zmČnou bylo tedy zrušení Slezska jako samostatné zemČ, na což zvláštČ citlivČ reagovala tam žijící nČmecká menšina, tvoĜící ve Slezsku (tehdy hraniþícím s NČmeckem) 40 % obyvatel.
NovČ vytváĜené zemské a okresní orgány smČšovaly principy státní správy
a principy samosprávné. ýinily tak zpĤsobem, který byl nejen ústupem od demokratických pĜedstav župního zákona, ale i návratem k rakousko-uherské dvojkolejnosti ve
státní správČ. Organizaþní zákon omezil pĤvodnČ zamýšlenou zemskou i okresní samosprávu. Kompetence zemských zastupitelstev byla zúžena na vydávání podrobnČjších
pĜedpisĤ k zákonĤm pĜijatým Národním shromáždČním, a to tehdy, budou-li k tomu
zmocnČny vládou. ýeské zemské zastupitelstvo mČlo 120 þlenĤ, moravskoslezské 60,
slovenské 54 a podkarpatskoruské 18 þlenĤ. Aktivní volební právo do zemských
snČmĤ bylo od 24 let – byl tedy požadován vyšší vČk, než v pĜípadČ voleb do Poslanecké snČmovny Národního shromáždČní a obecních orgánĤ. Byl dán cenzus pobytu
– v pĜípadČ práva volit byl jeden rok, právo zvolen do zemského þi okresního zastupitelstva mČl pouze ten, kdo pobýval v zemi þi okresu alespoĖ tĜi roky.
Pouze dvČ tĜetiny þlenĤ zemských zastupitelstev volili obþané v pĜímých volbách – zbývající tĜetinu jmenovala vláda (konkrétnČ pak ministr vnitra) z Ĝad odborníkĤ, a to na dobu šesti let. Volby probíhaly podle principu pomČrného zastoupení.
Volební þíslo se vypoþítávalo již v prvním skrutiniu Hagenbach-Bischoffovou metodou – tedy obdobnČ jako v pĜípadČ voleb obecního zastupitelstva a tedy odlišnČ od
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voleb do Národního shromáždČní. Pokud nebyly v prvním skrutiniu obsazeny
všechny mandáty, pĜidČlovaly se zbývající mandáty podle zásady relativní velikosti zbytkĤ. Jestliže byly tyto zbytky u více stran shodné, rozhodoval los.
Zákon vládu zavazoval pĜihlížet pĜi výbČru odborníkĤ k hospodáĜským, národnostním, kulturním a sociálním pomČrĤm v té které zemi. „Odborníci“ se však pĜihlašovali
k jednotlivým politickým stranám, zastoupeným v orgánu; za celou dobu existence
tČchto institucí vláda ovšem ani jednou nejmenovala mezi odborníky žádného komunistu þi s komunisty sympatizujícího nestraníka. Podobné zásady platily i pro volby do
okresních zastupitelstev.
Zemské úĜady se staly politickými institucemi druhé instance, okresní úĜady pak
první instancí. Zemští prezidenti podléhali ministrovi vnitra, okresní hejtmani zemskému prezidentovi a ministrovi vnitra. Okresní zastupitelstvo volilo ze svých Ĝad
okresní výbor o osmi þlenech a osmi náhradnících. O pojetí dvojkolejnosti svČdþí, že
v þele obou tČchto orgánĤ stál z titulu své funkce okresní hejtman, který se ze své práce
neodpovídal okresnímu zastupitelstvu, ale zemskému prezidentovi a ministrovi vnitra.
Je zajímavé, že tento systém veĜejné správy byl zachován i po mnichovské dohodČ.
Ani autonomizace Slovenska, provedená zákonem þ. 299/1938 Sb., nenarušila princip
zemské správy. PostupnČ byly ovšem omezovány zemské zastupitelské sbory v ýechách a v zemi Moravskoslezské, pĜiþemž jejich pravomoci pĜebírali zemští prezidenti.
Až v bĜeznu 1940 byla zemská zastupitelstva zrušena a na jejich místo byly povolány zemské správní komise, které byly v roce 1941 nahrazeny zemskými radami.
Ty fungovaly jako poradní orgány zemských prezidentĤ. Heydrichova reforma roku
1942 pak napojila plnČ správní systém Protektorátu na ěíši.
Obecní volby a s nimi i otázka samosprávy patĜily mezi prioritní otázky, jimž
se nová státní moc v 1. republice zabývala. Již osmý den po vzniku ýeskoslovenska
projednával ústavní výbor Národního výboru otázku voleb do zastupitelských orgánĤ
obcí a v lednu 1919 byl Národním shromáždČním schválen volební Ĝád v obcích
(þ. 75/1919 Sb., novelizován zákonem þ. 253/1922 a þ. 122/1933 Sb.). Následoval
zákon o stálých seznamech voliþských a zákon o volbách do ústĜedního zastupitelstva
mČsta Prahy. SpČch byl dán obavou, aby se revoluþnČ naladČná veĜejnost bez nabytí
volebního práva þi bez normativního uspoĜádání nezmocnila obecních zastupitelstev.
Volební Ĝád pro obce pĜedstavoval významnou demokratizaci ve srovnáním se situací za Rakouska-Uherska. VČtšina volebních zásad byla u obecních voleb shodná
s pozdČjšími zákony o volbách do Národního shromáždČní. Volební právo bylo
všeobecné, rovné, tajné a pĜímé pro ty, kteĜí mČli v obci trvalé bydlištČ nejménČ tĜi
mČsíce – byly tedy odstranČny kurie a pĜiznáno volební právo ženám. Aktivní volební
právo bylo dáno hranicí 21 let a pĜíslušelo tČm, kteĜí nebyli soudnČ zbaveni práva nakládat se svým majetkem, nebyli soudnČ zbaveni volebního práva, nebyli ve vČzení a
nemČli povinnost skládat úþty z používání majetku þi penČz obcí – tato poslední podmínka odpadla po novele v roce 1922. Pasivní volební právo bylo spojeno s vČkem od
26 let. Byla stanovena volební povinnost. Volební období bylo þtyĜleté – pouze
v roce 1933 bylo prodlouženo na šest let.
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I pro volby do obecního zastupitelstva byl pĜijat princip pomČrného zastoupení,
ovšem pĤvodnČ volební zákon v paragrafech 19 a 49 zavádČl u obcí s ménČ než
700 obyvateli zásadu relativní vČtšiny (na Slovensku u obcí do tisíce obyvatel; tato
klauzule pro Slovensko byla zrušena novelou roku 1922). Novela z roku 1933 pak
zavedla všeobecné využití systému pomČrného zastoupení. NovČ upravený zákon již
v prvním skrutiniu využíval Hagenbach–Bischoffovu metodu a v druhém skrutiniu
pĜidČloval zbylé mandáty podle zásady nejvČtšího zbytku. Již v roce 1919 volební Ĝád
v obcích zavádČl paragrafem 40 pĜísnČ vázané kandidátní listiny: voliþ
v kandidátních listinách nesmČl „škrtati, ani mČniti nebo pĜipisovati jména“ – zasahovat do listiny mohl voliþ jen tehdy, když došlo k oficiální zmČnČ kandidátní listiny
tČsnČ pĜed volbami. Takto byla zásada pĜísnČ vázaných kandidátních listin poprvé využita ve volebních systémech 1. republiky právČ v obecních volbách – a právČ
v obecních volbách byla také zmČnČna: novela z roku 1933 povolovala preferenþní
hlasování tím, že voliþ mohl zaškrtnutím v listinČ dát pĜednostní hlas vybranému
kandidátovi. Po této zmČnČ se tedy v pĜípadČ obecních voleb nejednalo o pĜísnČ
vázané kandidátní listiny, ale o listiny vázané – což byl jediný pĜípad této demokratické úpravy za období 1. republiky.
PĜednostní hlasování bylo akceptováno volební komisí jen tehdy, dosáhl-li poþet
tČchto pĜednostních hlasĤ velikosti volebního þísla. Volební þíslo se v tomto pĜípadČ
vypoþítávalo již v prvním skrutiniu odlišnČ od voleb do Národního shromáždČní, a to
Hagenbach-Bischoffovou metodou. Nebyly-li v prvním skrutiniu obsazeny všechny
mandáty, pĜidČlovaly se zbývající mandáty podle zásady relativní velikosti zbytkĤ –
tedy postupnČ stranám, u nichž se pĜi dČlení poþtu hlasĤ volebním þíslem objevil nejvČtší zbytek dČlení. Byly-li tyto zbytky u více stran shodné, rozhodoval los. Obecní
zastupitelstvo si volilo starostu, jeho námČstky a obecní radu ze svých þlenĤ; v pĜípadČ
obcí nad pČt tisíc obyvatel pasivní volební právo mČli ti þlenové zastupitelstva, kteĜí
nebyli zamČstnanci obce. Podle výchozího znČní zákona nemusela být volba starosty
státem potvrzena. Novela zákona z roku 1933 však stanovila, že primátora v Praze
potvrzoval prezident, u všech ostatních starostĤ mČl tuto funkci zemský úĜad, u obcí,
které byly sídlem zemského úĜadu, ministerstvo vnitra.

9.1.2. Tehdejší kritika

Jak již bylo Ĝeþeno, pĜedstavoval politický režim meziváleþného ýeskoslovenska ve
srovnání s okolními zemČmi ostrov demokracie ve stĜední EvropČ, a to zvláštČ po nástupu fašismu v NČmecku a násilném pĜipojení Rakouska k nČmecké Ĝíši. PĜesto však
byly nejrĤznČjší aspekty demokratického uspoĜádání 1. republiky cílem kritiky ze strany nejrĤznČjších teoretikĤ i politikĤ – a to i kritiky, jdoucí z demokratických pozic.
Tento problém se týkal i volebního systému. Objektem nejostĜejší kritiky volebního
systému 1. republiky se staly hlavnČ dvČ volební techniky: používání Hareovy metody
v prvním skrutiniu pĜi výpoþtu mandátového þísla a praxe pĜísnČ vázaných kandidátních listin.
Podle výpoþtĤ Otakara Krouského, pravdČpodobnČ nejkvalifikovanČjšího kritika
tehdejšího volebního zákonodárství, pĜedstavovalo použití Hareovy metody pĜi vý212
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poþtu volebního þísla v prvním skrutiniu pĜi volbách do Národního shromáždČní
výjimku z tehdejších volebních systémĤ ve svČtČ – a to i mezi tČmi státy, které používaly pĜísnČ vázané kandidátní listiny. Základní problém vidČl v tom, že použití této
metody vytváĜelo vČtší pĜebytky hlasĤ do druhého skrutinia, než napĜíklad v pĜípadČ
použití Hagebach-Bischoffovy metody. Tabulka þíslo 36 ukazuje výsledek, k nČmuž
Krouský dospČl pĜi srovnání použití tČchto metod v pĜípadČ výsledku voleb roku 1929.
Tabulka þ. 36: VÝSLEDKY VOLEB V ROCE 1929
PěI POUŽITÍ ODLIŠNÝCH METOD
obsazeno v 1. skrutiniu
pĜi používání Hareovy metody
v pĜípadČ použití
Hagenbach-Bischoffovy metody

189 poslancĤ
93 senátorĤ
209 poslancĤ
98 senátorĤ

pĜidČleno k rozdČlení
ve 2. a 3. skrutiniu
111 poslancĤ
57 senátorĤ
91 poslancĤ
52 senátorĤ

Z uvedených výpoþtĤ vyvodil Otakar Krouský jednoznaþný závČr: „vedoucí þinitelé
stran mohou libovolnČ ve druhém a tĜetím skrutiniu obsaditi o dvacet mandátĤ více,
než by jim dovolila metoda Hagenbach-Bischoffova“, psal Krouský. „K tomu (a ovšem
také proti malým stranám) smČĜoval patrnČ úmysl autorĤ zákona... PĤvodci þeskoslovenských volebních zákonĤ uþinili tudíž tuto ojedinČlou výjimku k tomu cíli, aby zvýšili rozhodující vliv stranických aparátĤ na udČlování mandátĤ.“
Krouský též upozorĖuje, že podle d´Hondtovy metody lze rozdČlit mandáty již
v prvním skrutiniu – byĢ ne s takovou pĜesností, jakou nabízí Hagenbach-Bischoffova
metoda s použitím druhého a tĜetího skrutinia, a s výhradou, že d'Hondtova formule
pomáhá velkým stranám na úkor malých stran. „Jestliže se proto pĜece pĤvodci þeskoslovenských zákonĤ rozhodli pro výše zmínČnou metodu Hareovu a nikoli pro metodu
d'Hontovu, lze usuzovati, že považovali za dĤležitČjší, aby výluþnČ a jedinČ strany
pĜidČlovaly mandáty v druhém a tĜetím skrutiniu, a to bez jakéhokoliv omezení...“
Po celé období existence 1. republiky sílil požadavek reformy volebního práva, a to
zvláštČ pokud jde o zásadu pĜísnČ vázaných kandidátních listin. Tímto smČrem byla
namíĜena i Krouského velice ostrá kritika. Ten v daném pĜípadČ hovoĜil dokonce
o „nČmecké zásadČ“ a ukazoval, že po první svČtové válce byla použita ve volbách jen
v ýeskoslovensku, NČmecku, Polsku, Rakousku, Svobodném státČ GdaĖsku a v litevském autonomním území Klajpedsku. I název „soustava vázaných kandidátních listin“
je podle Krouského pĜevzat z nČmþiny: „gebundene Listen“, „starke Listen“ je otrocky
z nČmþiny pĜekládáno jako „vázané listiny“, pĜestože by se správnČ þesky mČlo hovoĜit
o „soustavČ závazných kandidátních listin“.
Idea pĜísnČ vázaných kandidátních listin podle Krouského omezovala možnosti voliþĤ vybírat si mezi kandidáty, narušovala jejich volební právo a neúmČrnČ zvyšovala
pravomoci vedení politických stran. ZároveĖ po zmČnách v Bavorsku „jedinČ
v ýeskoslovenské republice je použito ustanovení ve volebním Ĝádu, podle nČhož vo213
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lební strany teprve po volbách ohlásí listinu kandidátĤ pro druhé a tĜetí skrutinium“.
A tak podle Krouského tvĤrci þeskoslovenského volebního zákonodárství „z obav pĜed
možnou dekapitací, pĜed možným odsunutím vĤdcĤ, zašli mnohem dále, nežli lze srovnati s demokratickou zásadou pĜímého volení... Volba osob budiž stČžejním cílem
volební reformy... Volební Ĝád nemá dopouštČti, aby politické strany a stranické organizace samy místo voliþĤ vykonávaly právo voliti osoby.“1
Podle jiných kritikĤ tehdejšího volebního práva nebyla chyba ani tak ve vázaném
charakteru kandidátních listin, jako v nedostateþné zákonné úpravČ þinnosti politických
stran, nedostatku kontroly nad jejich vedením ze strany veĜejnosti.2 Zdá se však jisté,
že spojení pĜísnČ vázaných kandidátních listin s volební povinností nepĤsobilo na voliþe jako projev nejvyšší možné úrovnČ demokracie – a to i bez pochopení rozdílu mezi
Hareovou metodou a metodou Hagenbach-Bischoffa þi formulí d'Hondta.
ZámČr zajistit zvolení vedoucích pĜedstavitelĤ stran je patrný ze srovnání pojetí kandidátní listiny do Národních shromáždČní a obecních zastupitelstev. Nebylo jistČ náhodou, že metoda, sloužící k pĜesnČjšímu zjišĢování názorĤ voliþĤ, byla použita tam, kde nebyli ohroženi vedoucí pĜedstavitelé strany: v obecních, okresních
a zemských volbách nekandidovala stranická aristokracie. Použití odlišných metod
výpoþtu volebního þísla pĜi prvním skrutiniu u Národního shromáždČní a obecních,
okresních a zemských voleb ukazuje pĜesvČdþivČ, že volební zákony, týkající se Národního shromáždČní, byly pĜijímány se snahou zajistit zvolení vedoucích pĜedstavitelĤ
stran bez ohledu na práva voliþĤ, a to zámČrným zvČtšením poþtu mandátĤ, pĜerozdČlovaných v druhém a tĜetím skrutiniu. PĜi použití pĜísných mČĜítek lze prohlásit, že
v dĤsledku tČchto problematických prvkĤ ve volebním systému 1. republiky byla
pĜibližnČ jedna tĜetina mandátĤ obsazována v druhém þi tĜetím skrutiniu – tedy
do urþité míry formou nepĜímých voleb. Tyto skuteþnosti ukazují na oprávnČnost
Krouského kritiky.
Úpravy volebního a politického systému ovšem nepostupovaly podle pĜání zastáncĤ
volební reformy. ZmČnila se geopolitická situace a spolu s ní též politické pomČry
v ýeskoslovensku. V prosinci 1938 pĜijalo Národní shromáždČní zmocĖovací zákon, opravĖující vládu nahrazovat vládními naĜízeními zákony a mČnit ústavu:
toto rozhodnutí znamenalo konec parlamentarismu 1. republiky.

9.2.

Politické strany 1. republiky

V období trvání 1. republiky existovalo více než padesát politických stran. Jednalo
se o politické stany, které svým pojetím navazovaly na strany Rakouska-Uherska, což
znamená, že se v ĜadČ ohledĤ lišily od politických stran souþasnosti. Jak již bylo Ĝeþeno, tehdejší politické stany nebyly pouze významnou þástí politického systému, byly i
jedním z nejdĤležitČjších prvkĤ obþanské spoleþnosti. Strany totiž pĜedstavovaly
jádro celé sítČ organizací a institucí: kolem mnohé velké strany se organizovaly tČlo1

KROUSKÝ, Otakar: Volební reforma. Praha: Svaz národního obrození, 1933, s. 210, 18 – 19, 20, 9, 211,
121 – 213 a 217.
2
ýeskoslovenská vlastivČda. Díl V., Cit. vydání, s. 126.
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výchovné i vzdČlávací spolky, bylo zde možné nalézt podnikatelská družstva, nČkdy odbory a podobná sdružení. TémČĜ samozĜejmostí byl vlastní tiskový orgán,
þasto ne jeden. V souvislosti s nástupem fašismu a zostĜující se politické situace se
u nČkterých politických stran vytváĜely i polovojenské jednotky.
Ne všechny existují politické strany kandidovaly v parlamentních volbách a ne
všechny z kandidujících vždy uspČly. Tabulka þíslo 37 ukazuje, jak tato situace vypadala konkrétnČ.
Tabulka þ. 37: POýET KANDIDUJÍCÍCH STRAN (1920 – 1935)
rok
1920
1925
1929
1935

POSLANECKÁ SNċMOVNA
SENÁT
kandidovalo stran mandát získalo stran kandidovalo mandát získalo
22
16
17
14
29
16
23
14
19
16
18
14
16
14
15
12

O 1. republice lze hovoĜit jako o uþebnicovém pĜíkladu tzv. státu stran. „Stát
stran“ bývá zpravidla charakterizován jako takové státní uspoĜádání, v nČmž o rozhodujících otázkách výkonu politické moci nerozhoduje lid, ale politické strany – pĜesnČji Ĝeþeno oligarchie politických stran. Podle Jana Mertla „pĤvodní ideologie svobodné
individuální reprezentace »celého národa« byla vystĜídána pojetím poslanecké funkce,
které je bližší stavovské myšlence zastoupení skupin než ideologii parlamentní reprezentace. VeĜejná diskuse jako typický zpĤsob parlamentního jednání byla vytlaþena
kompromisem, pĜi nČmž zástupce jedné skupiny þiní zástupci druhé vzájemné ústupky“. RĤst moci stran v politickém systému mČl za následek „pĜenesení mocenského
tČžištČ z parlamentu do neveĜejných jednání stranických a mezistranických orgánĤ“.1
„Stát stran“ nebyl v pĜípadČ ýeskoslovenské republiky vyjádĜen jen ve zvláštním
postavení vedoucích pĜedstavitelĤ pČti tzv. demokratických stran, jejich vzájemnými
vztahy. Tato charakteristika státu se nevyþerpává ani pĜipomenutím faktu, že za
1. republiky probČhla politizace veĜejné správy odstranČním stranické neutrality pracovníkĤ aparátĤ. Partrokracie – stát s vládou politických stran – byla totiž vtČlena i
do podoby volebního systému. Jednalo se o již zmínČné spojení principu pomČrného
zastoupení s pĜísnČ vázanými kandidátními listinami a Hareovou formulí pĜepoþtu odevzdaných hlasĤ na mandáty. TĜetím institutem, který vytváĜel z 1. republiky
partokracii, byly tzv. reversy.
Reversy završovaly nadvládu stranických vĤdcĤ nad poslanci: po jejich výbČru na
kandidátní listinu, urþení poĜadí mezi kandidáty na listinČ až po pĜípadné umístČní na
listinČ pro druhé skrutinium, tedy kontrolu v období pĜípravy a prĤbČhu voleb, následovala i kontrola poslance po volbách. Tato praxe byla založena na paragrafu 13 zákona o volebním soudu, podle nČhož volební soud rozhodoval o ztrátČ mandátu poslance
1

MERTL, Jan: Ideologie parlamentarismu a naše doba. In: Volební reformy. Vlastním nákladem, Praha
1933, s. 42 a 43.

215

9. První republika (1918 – 1938)

Národního shromáždČní tehdy, když tento poslanec „pĜestal být z dĤvodĤ nízkých a
neþestných pĜíslušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen“; následná novela
þ. 145/124 Sb. upravila tuto formulaci na „nízkých nebo neþestných“. A tak i když
poslanec mČl podle ústavy volný mandát – bylo pĜímo zakázáno pĜijímat od kohokoliv pĜíkazy a souþástí poslaneckého slibu bylo prohlášení, že mandát budou zastávat
podle svého nejlepšího vČdomí a svČdomí – a byl voliþi neodvolatelný, byl zajatcem
vedení své politické strany. StranČ pĜed volbami totiž podepisoval revers, v nČmž
se zavazoval vČrností stranČ a k odstoupení, když mu pĜíslušný orgán jeho politické strany sdČlí, že pozbyl jeho dĤvČru. NesplnČní reversu bylo vlastnČ oním nízkým
a neþestným jednáním, pro nČž mohl být vylouþen ze strany a pak Volebním soudem
odvolán. Proto nČkteĜí kritici pomČrĤ v 1. republice mČli i v podmínkách tehdejší liberální demokracie pocit, že ýeskoslovensko je, jak napsal Josef Kliment, korporativním
státem „jehož druhým známým projevem je zĜízení stavovské“.1
Množství politických stran a volební systém pomČrného zastoupení vedly k tomu,
že ve volbách nezískala žádná strana nikdy vČtšinu, která by ji opravĖovala k sestavení
jednostranické, „jednobarevné“ vlády. Tato skuteþnost kladla velké nároky na koaliþní
aktivitu, kde se projevil velký význam nejen funkce, ale hlavnČ osobních schopností a autority prezidenta, a to jak Tomáše G. Masaryka, tak i Edvarda Beneše.
V prvním období existence samotné republiky k vytváĜení koalic i koaliþní kultury
výraznČ pĜispČl i Antonín Švehla. Svoji roli nespornČ sehrál i fakt, že pĜedstavitelé
nejdĤležitČjších nekomunistických politických stran mČli obdobnou politickou
kulturu a vzájemnČ se velmi dobĜe znali.
VnitĜní a mezinárodní situace dávaly podobu vývojovým tendencím a konfliktĤm
uvnitĜ stranického systému i jednotlivých stran. Zde je tĜeba hledat pĜíþiny, proþ
v polovinČ dvacátých let byl ve stranách patrný silnČjší frakþní boj a v první polovinČ
tĜicátých let pak pĜevládala tendence k vytváĜení širokých koalic. Ovšem již v polovinČ
roku 1920 vznikla tzv. PČtka – skupina vĤdcĤ agrární, národnČ demokratické,
lidové, sociálnČ demokratické a socialistické strany –, která pĜedjednávala, a možno
Ĝíci, že i rozhodovala znaþnou þást politických otázek, projednávaných v parlamentČ i
ve vládČ. Ta dohlížela i na „spravedlivé“ rozdČlování ministerských kĜesel – a zajišĢovala stranickou kontinuitu na jednotlivých ministerstvech i pĜi þastých zmČnách vlád.
V Poslanecké snČmovnČ existovalo bČhem 1. republiky zpravidla 15 - 16 poslaneckých klubĤ, pĜiþemž zvláštČ bČhem prvního období byla patrná velká meziklubová
fluktuace i zmČna jejich poþtu. Josef Harna uvádí, že pĜes tuto parlamentní pestrost
existovaly v oné dobČ pouze þtyĜi typy vládních koalic:
x Všenárodní koalice (1918 - 1919, 1922 - 1926), nazývaná též celonárodní, kterou
tvoĜily agrární strana, sociální demokracie, národní socialisté, národní demokracie a
strana lidová. Po volbách v roce 1925 se k této koalici pĜipojila také strana živnostensko-obchodnická.
x Rudo-zelená koalice (1919 - 1920), kterou vytvoĜili zástupci agrární strany, sociálních demokratĤ a národních socialistĤ.
1
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x Panská koalice (1926 - 1929), nazývaná též obþanskou nebo þesko-nČmeckou,
kterou vytvoĜily tĜi þeskoslovenské strany (agrární, živnostensko-obchodnická a lidová) se dvČma nČmeckými stranami (Svaz zemČdČlcĤ a NČmecká kĜesĢanskosociální strana lidová). DodateþnČ do ní vstoupily také národní demokraté a Hlinkova slovenská lidová strana.
x Široká kolice (1929 - 1938), sdružující zástupce agrární, lidové, živnostenskoobchodnické, národnČ socialistické, sociálnČ demokratické a národnČ demokratické
strany a pĜedstavitele nČmecké sociální demokracie a agrárníkĤ spolu s dalšími
drobnými stranami.1
Po celou historii koaliþních – tedy s výjimkou úĜednických – vlád 1. republiky ministerského pĜedsedu, ministerstvo vnitra a ministerstvo zemČdČlství mČli obsazeno
agrárníci; socialistické strany zpravidla mČly obsazenu sociální správu (proto se také
v roce 1993 pĜedseda sociálních demokratĤ dožadoval „tradiþních“ práv na postavení
své strany v sociálním pojištČní), ministerstvo železnic, ministerstvo pošt a telegrafĤ,
pĜípadnČ i ministerstvo školství a národní osvČty; ministerstvo prĤmyslu, obchodu a
živnosti obsazovala národní demokracie vždy, když byla ve vládČ atd. Nelze zapomínat, že dvacetiletá historie 1. republiky zaznamenala sice jen þtvery volby, ale
osmnáct vlád; tento souþet zahrnuje jak koaliþní, tak i úĜednické vlády. V samotném
poþtu existujících a v parlamentu zastoupených stran problém stability vlády a režimu
není. Je však tĜeba dodat, že volební boj byl veden ve znamení zdĤraznČní rozdílĤ mezi
stranami – koalice byly sice oþekávány, ale zĜídka ustanoveny pĜed volbami.
Na rozdíl od diskontinuity ve vývoji volebního systému v okamžiku vzniku samostatného ýeskoslovenska, dané pĜedevším pĜechodem od vČtšinového principu k zásadČ pomČrného zastoupení, vývoj politických stran organicky navázal na procesy urþující formování stranického systému v Rakousko-Uhersku. NejdĤležitČjší politické strany nadále existovaly kolem již dĜíve uvádČných sociálnČ politických ohnisek. Jejich
vývoj – a hlavnČ politický význam – byl urþen dvČma základními faktory: (a) výchozím postavením v roce 1918, spojeným se schopností usadit se v mocenských strukturách; (b) mezinárodní situací þi prestiží jednotlivých stran, pĜípadnČ i zahraniþní pomocí obdobných stran v nejsilnČjších evropských zemích.
V období 1. republiky pĜineslo nejvýznamnČjší zmČny v oblasti významu jednotlivých ideovČ politických ohnisek z jedné strany vítČzství liberálnČ demokratického pojetí spoleþnosti, z druhé strany pak získání národní a státní samostatnosti.
Liberalismus pĜestal být samostatným sociálnČ ideovým ohniskem a prolnul programy
hlavních vládních stran, což symbolizuje ukonþení þinnosti realistĤ poþátkem 20. let.
VítČzství liberalismu zároveĖ znamenalo, že se v oblasti ostatních ohnisek výraznČji
rozštČpili straniþtí reprezentanti na liberálnČ umírnČné a radikální, a to v první ĜadČ
platí o ohniscích kolem sociální a národnostní otázky. Je nutné ovšem dodat, že liberální doktrína nebyla v Rakousku-Uhersku, a to zvláštČ po uzákonČní všeobecného volebního práva, ani v 1. republice pojímána jako tzv. manchesterský libera1

Podle HARNA, Josef: Stranickopolitický systém v ýeskoslovensku v letech 1918-1938. In: MALÍě, JiĜí,
MAREK, Pavel a kol: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v þeských zemích a ýeskoslovensku 1861 – 2004. I. díl: Období 1861 – 1938. Cit. vydání, s. 547.
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lismus. Nejednalo se o ryze ekonomický a sociálnČ-darwinistický liberalismus, volající
po volné soutČži sil, které Ĝídí neviditelná ruka trhu. Všechny významné politické
strany z oné doby byly sociálnČ a etatisticky orientované – což platí nejen o socialistické, sociálnČ demokratické þi komunistické stranČ, ale i o stranách, programovČ
zamČĜených pĜevážnČ národnČ a nábožensky.
Kolem sociálního ohniska bylo možné bČhem 1. republiky nalézt jak levicové strany pĜedevším orientované tímto smČrem, tak i strany národnČ-sociální; v urþitém smyslu bylo sociální zamČĜení vlastní i pravicovým stavovským stranám (napĜíklad agrárníci, živnostníci). V okamžiku vzniku ýeskoslovenska byla nejsilnČjší politickou stranou
sociální demokracie. Ta se novČ zformovala z ýeskoslovanské sociálnČ demokratické
strany dČlnické slouþením s centralistickou ýeskou sociálnČ demokratickou stranou
v Rakousku a se Slovenskou sociálnČ demokratickou stranou Uherska v prosinci 1918.
PĜijala název ýeskoslovenská sociálnČ demokratická strana dČlnická (ýSDSD).
Spojení se slovenskými sociálními demokraty, které vedl Emanuel Lehocký, vytvoĜilo
první celostátní stranu. ýSDSD v roce 1920 získala ve volbách do Poslanecké snČmovny plných 25,7 % odevzdaných hlasĤ – což je množství, které se pozdČji v celých
dČjinách 1. republiky již nikomu nepodaĜilo dosáhnout. Pro charakteristiku rozložení
politických sil je navíc nutné pĜiþíst i 11,1 % hlasĤ pro NČmeckou sociálnČ demokratickou stranu dČlnickou.
Po konferenci sociálnČdemokratických stran ve Stockholmu roku 1917 se pĜedsednictví ve stranČ vzdal Bohumil Šmeral, který hájil ideu zachování Rakouska. Sociální
demokracie pak pĜivítala vznik samostatného ýeskoslovenska a po roce 1918 se stala
vládní stranou. Vlastimil Tusar se stal dvakrát nakrátko pĜedsedou vlády. Strana však
prodČlávala hlubokou vnitĜní krizi. Ta vyplývala ze dvou zdrojĤ. Tím prvním byla ne
zvláštČ úspČšná politika v dobČ 1. svČtové války, zamČĜená na zachování Rakouska.
Tím druhým byl vznik sovČtského Ruska, který dával ĜadČ sociálních demokratĤ nadČji, že uskuteþnČní socialistického programu lze dosáhnout radikalizací taktiky a strategie strany. Výsledkem byl rozkol sociálnČ demokratické strany a oddČlení jejího radikálního levicového kĜídla – komunistĤ. Po tomto rozštČpu se nejsilnČjší stranou 1. republiky stali agrárníci. JeštČ pĜed odchodem komunistĤ se ze sociální demokracie vydČlila strana Socialistické sjednocení a Socialistická strana þeskoslovenského pracujícího lidu, pozdČji nazvaná Strana pokrokových socialistĤ.
NejvýraznČjší postavou meziváleþné sociální demokracie byl Antonín Hampl, který
jí pĜedsedal témČĜ patnáct let. Na XVI. sjezdu v záĜí 1930 byl pĜijat rozsáhlý program,
na nČmž sociální demokracie pracovala po odštČpení komunistĤ. Program uvádČl, že
tehdejší spoleþnost se opírá o panství malé tĜídy kapitalistĤ, která již není pro svou
slabost schopná vládnout sama; dČlnická tĜída však zatím ještČ není tak silná, aby mohla pĜevzít vládu. Je nutné respektovat tento pomČr sil a dát mu podobu koaliþní vlády.
Sociální demokracie musí v této situaci podporovat všechny formy kolektivní výroby –
státní, samosprávné, družstevní nebo smíšené – a tak se dostávat z podruþí panství
kapitalistĤ. Životní úroveĖ pracujících je nutné a možné zvedat sociálnČ politickým
zákonodárstvím. Vedle Ĝady konkrétních programových zásad z oblasti ekonomické,
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sociální i politické byly v programu i požadavky zavedení jednokomorového zastupitelského systému, vrácení volebního práva vojákĤm a þetníkĤm, zĜízení co nejvíce
národnostnČ jednotných žup, odstranČní zemského zĜízení, zrušení zásady jmenování a
vizitního zastoupení v samosprávČ atd.
Na Slovensku byla v nových pomČrech oficiálnČ založena SociálnČdemokratická
strana v prosinci 1918. Ve volbách roku 1920 dosáhla 38,1 %, tedy více než strana
v þeských zemích. NejvýraznČjší vliv mČl ve stranČ pĜedseda Krajinského zastupitelstva Ivan Déder. Byla stranou, která po celé období 1. republiky usilovala o zachování
jednotného ýeskoslovenska. Až nČkolik týdnĤ pĜed Mnichovem zaþala strana – po
dohodČ s Benešem – zdĤrazĖovat „slovenskou otázku“. ýinnost strany byla úĜednČ
zastavená v listopadu 1938, v lednu následujícího roku pak byla rozpuštČna.
V roce 1919 vznikla NČmecká sociálnČ demokratická strana dČlnická
v ýeskoslovenské republice (DSDAP), která pĤsobila mezi NČmci, žijícími na území
ýeskoslovenska. V dobČ ustanovení DSDAP stál v jejím þele Josef Seliger, jeden
z aktivních politikĤ, snažících se o vytvoĜení nČmeckých separatistických provincií.
Její program se velmi blížil þeskoslovenským sociálním demokratĤm, ovšem nemalou
mČrou zdĤrazĖoval i právo na sebeurþení menšin – v roce 1919 nČmeþtí sociální demokraté v ýechách kladli dokonce na první místo požadavek „ustavení národnosti jako
národní autonomní korporace s právem samosprávy národních záležitostí prostĜednictvím demokratických národních rad a jimi dosazených národních vlád“. Poþet jejích
mandátĤ klesl ve volbách do Poslanecké snČmovny postupnČ z 31 roku 1920 na
11 mandátĤ po volbách roku 1935. Tento pokles byl dán nejen vznikem komunistické
strany – v koneþné fázi byl pĜevážnČ spojen s pĜíklonem nČmeckých voliþĤ k nČmeckonacionálním a fašistickým stranám.
Mezi polskými obþany na TČšínsku pĤsobila Polská sociálnČ demokratická strana v ýeskoslovenské republice, která se od roku 1921 po jednocení s ostravskými sociálními demokraty zmČnila na Polskou socialistickou stranu dČlnickou
v ýeskoslovensku.
V kvČtnu 1921 se po prudkých vnitĜních svárech od sociálnČ demokratické strany
organizaþnČ osamostatnilo její radikální kĜídlo a založilo ýeskoslovenskou stranu
komunistickou, která byla ještČ v témže roce v listopadu pĜejmenována na Komunistickou stranu ýeskoslovenska (KSý; oficiálnČ Komunistická strana ýeskoslovenska
– sekce tĜetí internacionály). Do þela KSý byl zvolen Bohumil Smetal, kterého vystĜídal Bohumil Jílek. V roce 1926 byl generálním tajemníkem KSý zvolen Klement
Gottwald. KSý se po odklonu sociální demokracie od principĤ marxismu k této ideologii pĜihlásila. Její pĜedstava Ĝešení sociálních, národnostních a dalších problémĤ vycházela z myšlenky nutnosti dosažení diktatury proletariátu a následnČ pak vytvoĜení
sociálnČ stejnorodé spoleþnosti. Komunistická strana jako jediná strana 1. republiky
dokázala ve svých Ĝadách spojit pĜíslušníky všech etnických skupin ýeskoslovenska.
OrganizaþnČ se komunistická strana podĜídila vedení Komunistické internacionály,
pĜijala i dvacet jedna podmínek pro vstup: „Strany, které se dosud ještČ pĜidržují starých sociálnČ demokratických programĤ, jsou povinny v co nejkratší dobČ zrevidovat
tyto programy a vypracovat podle specifických podmínek své zemČ nový komunistický
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program v duchu usnesení Komunistické internacionály. Program každé strany, patĜící
ke Komunistické internacionále, musí být zpravidla schválen nejbližším kongresem
Komunistické internacionály nebo její exekutivou... Všechna usnesení sjezdĤ Komunistické internacionály, jakož i usnesení její exekutivy jsou závazná pro všechny strany, patĜící ke Komunistické internacionále“, praví se v 16. a 17. bodu podmínek pro
pĜijetí do KI.1 Komunistická strana byla sice parlamentní stranou, ale byla radikální
opozicí, požadující zmČnu sociálního a politického systému.
Na Slovensku se komunistická strana zformoval na sjezdu v lednu 1921. V kvČtnu
pak pomáhala vytvoĜit celostátní stranu. V období 1. republiky jí ve volbách patĜilo
3. až 4. místo. Mezi jejími vedoucími funkcionáĜi bylo vedle SlovákĤ i mnoho ýechĤ,
MaćarĤ þi NČmcĤ, žijících na Slovensku. KSý byla zrušena výnosem autonomní vlády
v Ĝíjnu 1938.
Složitosti stranického vývoje v 1. republice symbolizuje vývoj ýeskoslovenské
strany národnČ sociální, jejímž þlenem byl zpoþátku i Edvard Beneš. V roce 1918 se
pod vedením Václava Klofáþe obnovila þinnost ýeské strany národnČ sociální po splynutí s národními socialisty (ke stranČ se pĜidali i nČkteĜí þlenové realistické strany a
pĜedstavitelé Volné myšlenky) pod názvem ýeská strana socialistická. Tehdy pĜijatý
program požadoval doplnČní politické rovnosti i rovností sociální. Spoleþenský Ĝád,
založený na úplné obþanské a pracovní rovnosti, pokládal program za vítČzství morálky, naplnČní nábožensko–sociálního odkazu husitĤ. ZároveĖ ale program tvrdil, že
„politickou sféru státní moci je tĜeba odlouþiti od sféry hospodáĜské. Proto jsme proti
t. Ĝeþ. státnímu socialismu“. ěešení bylo spatĜováno v tom, že znárodnČné výrobní
prostĜedky mČly být národem svČĜeny do držení a správy bezprostĜedním výrobcĤm
(odborĤm výrobcĤ), pĜípadnČ i spotĜebitelĤm. Budou-li nČkteré všeobecnČ urþené podniky svČĜeny pĜímo státní nebo obecní správČ, mČli mít zamČstnanci právo rozhodovat
o Ĝízení, podílet se na zisku atd. Pro naplnČní zásady odlouþení státní moci od moci
hospodáĜské program požadoval, aby parlament mČl vedle politické snČmovny ještČ
snČmovnu hospodáĜskou, jíž mČly být odpovČdny státní hospodáĜské úĜady. ZároveĖ
za vážnou souþást tĜídního zápasu pokládali socialisté i boj za národní svobodu.
Z rozhodnutí zastupitelstva byl v roce 1919 zmČnČn název na ýeskoslovenská strana socialistická. Již pĜed volbami v roce 1920 ze strany vystoupili realisté. V roce
1923 pak byla pro spolupráci s komunisty pĜi kritice zákona na obranu republiky ze
socialistické strany vylouþena skupina v þele s Bohuslavem Vrbenským, ministrem
první vlády a prvním pĜedsedou stranického klubu v Národním shromáždČní. VzápČtí
se v roce 1924 ze socialistické strany odštČpila Nezávislá socialistická strana dČlnická, která pozdČji splynula s komunistickou stranou. V roce 1926 sjezd schválil nový
název: ýeskoslovenská strana národnČ socialistická (ýSNS). Roku 1930 bylo doporuþeno þlenĤm rozpadající se NárodnČ demokratické strany, která vznikla v roce
1919 pĜejmenováním státoprávní demokracie, aby vstoupili do ýSNS.

1

LENIN, Vladimír I.: Vybrané spisy. Sv. 5. Praha, Svoboda 1974, s. 146-147.
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První organizace ýeskoslovenské strany národnČ socialistické na Slovensku vznikly
v roce 1919. ýlenskou základnu této strany tvoĜili pĜevážnČ ýeši žijící na Slovensku,
byly ovšem mezi nimi i výrazné slovenské osobnosti jako Jozef Gregor Tajovský þi
Igor Hrušovský. Zanikla v roce 1938.
V roce 1927 se pod vedením JiĜího StĜíbrného, dalšího ze socialistických ministrĤ
první vlády, odtrhlo od ýSNS pravicové kĜídlo a založilo Slovanskou stranu národnČ
socialistickou. Ta na sjezdu v roce 1929 pĜijala název Radikální strana – slovanští
socialisté. Byl tak položen základ stranČ, která bývá oznaþována jako Národní liga –
což je název, pod nímž se v roce 1930 odtrhla od bloku Liga proti vázaným kandidátkám. Strana ovšem pokládala socialistickou ideu za pĜekonanou a hlásila se ke
stĜedu, byĢ v praxi smČĜovala vpravo. Však také zamíĜila do pravicové nacionalistické
strany Národní sjednocení, která vznikla v roce 1935 slouþením s ýeskoslovenskou
národní demokracií a s Národní frontou. Poté, kdy se StĜíbrnému nepodaĜilo
v Národním sjednocení získat pĜevahu, osamostatnila se v roce 1937 jeho frakce pod
názvem Národní liga – strana radikální, národní a demokratická.
Seþtení hlasĤ pro þeskoslovenské i nČmecké sociální demokraty, þeskoslovenskou
stranu národnČ socialistickou a Modráþkovu Socialistickou stranu þeskoslovenského
pracujícího lidu ve volbách roku 1920 ukazuje, že pro strany se socialistickou orientací hlasovalo 45,8 % voliþĤ. To je výpoþet, který bývá þasto uvádČn jako rozhodující
pro orientaci 1. republiky. Mapa þíslo 2 znázorĖuje rozložení hlasĤ pro socialisticky a
jinak orientované strany.1 Podle tČchto údajĤ získaly strany se socialistickou orientací
vČtšinu ve 103 ze 225 þeských soudních okresĤ, na MoravČ a ve Slezsku v 11 z 98, na
Slovensku pak ve 38 ze 93 okresĤ, ve 14 mČstech se zĜízeným magistrátem z 30 takovýchto mČst a ve všech 4 mČstech s právem municipálním.
Mapa þ. 2: ÚZEMÍ, KDE STRANY SE SOCIALISTICKOU ORIENTACÍ
ZÍSKALY V ROCE 1920 VċTŠINU

1

ýeskoslovenská vlastivČda. Díl V. Cit. vydání, s. 467. Na stranČ 466 je uveden pomČr socialistických
a „obþanských“ stran 2.955.686 ku 3.244.346.
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Jak nástupní pozice agrárníkĤ, tak velmi dobrý vztah Tomáše G. Masaryka
s Antonínem Švehlou pĜisoudily v 1. republice mimoĜádnČ významné postavení agrární
stranČ – pĜesnČji Republikánské stranČ þeskoslovenského venkova, jak se ýeská
strana agrární jmenovala od sjezdu v dubnu 1919, þi Republikánské stranČ zemČdČlského a malorolnického lidu, což byl její oficiální název od roku 1922. MČla
v politice nespornČ vČtší význam než by se dalo odhadnout prostým pohledem na pĜirozenou sociální základnu této stavovské strany, a to zvláštČ zásluhou politiky svého
prvního pováleþného pĜedsedy Švehly. Po rozštČpu sociálních demokratĤ byla od voleb v roce 1925 po celé zbývající období existence 1. republiky nejsilnČjší parlamentní
stranou. Z jejího vedení se nejþastČji rekrutovali pĜedsedové vlád.
V roce 1922 se spojila s agrárními stranami na Slovensku i Podkarpatské Rusi. To
umožnilo, že agrárníci od poþátku 1. republiky pĜebírali znaþnou þást voliþstva Slovenské národní strany. OdštČpenecké skupiny, zakládající vlastní strany – napĜíklad v roce
1924 ýeskoslovenskou stranu agrární, pĜejmenovanou v roce 1925 na ýeskoslovenskou stranu agrární a konzervativní – byly neúspČšné.
Na Slovensku se formovalo agrární hnutí pĤvodnČ uvnitĜ Slovenské národní strany.
DČlo se tak díky aktivitám Milana Hodži a Vavro Šrobára, za 1. republiky velmi výrazných (a konkurujících si) politikĤ. Strana podporovala zachování ýeskoslovenska,
Hodža ovšem patĜil mezi politiky, požadující autonomii Slovenska. Strana zanikla
v roce 1938 splynutím s HSLS – Slovenskou stranou národní jednoty.
Agrární strana po vzniku samostatného þeskoslovenského státu hájila zásadu „zlidovČní“ pĤdy. Protože dosavadní rozdČlení pĤdy odporovalo potĜebám širokých lidových vrstev, mČla být pĤda zabrána a prodána drobným vlastníkĤm nebo sloužit k vytvoĜení vzorových osad. Program tehdejšího agrarismu smČĜoval tedy ke sdružování
vlastníkĤ – moc strany se opírala o sílu nejrĤznČjších hospodáĜských sdružení – pĜi
zachování soukromého vlastnictví jednotlivcĤ. Strana se hlásila k reformám –
v urþitém smyslu reformám radikálním, ovšem vyslovovala se zároveĖ proti socialismu. „PĤda naší vlasti vtiskla národu þeskoslovenskému nejen ráz demokratický, nýbrž
i urþitý ráz kulturní a zajistila pĜes staletou nepĜízeĖ osudu bratrskou jednotu mezi
obČma vČtvemi našeho rolnického, demokratického národa – ýechy a Slováky“, tvrdila
ve svých programových zásadách Republikánská strana. Teze o spojení demokracie a
vlastnictví pĤdy není vzdálena Jeffersonovým ideám agrárního romantismu, ovšem
vyrĤstá z jiných kulturnČ historických zdrojĤ.
Mezi obyvatelstvem nČmeckého pĤvodu pĤsobil Svaz zemČdČlcĤ (BdL), který navázal na þinnost NČmecké agrární strany. BdL, jehož nČkteĜí funkcionáĜi mČli zkušenosti z práce v sociální demokracii, patĜil po vzniku 1. republiky k nejúspČšnČjším
nČmeckým stranám. NacionálnČ orientovaný proud pak po odštČpení v roce 1927 založil SudetonČmecký svaz venkova.
Od roku 1920 pĤsobily mezi maćarským obyvatelstvem rĤzné strany s obrodným
zamČĜením, napĜíklad Zemská osmaþtiĜcátnická nezávislá rolnická strana, která po
spojení s Gemersko-Novohradským zemČdČlským spolkem vytvoĜila Maćarskou zemskou stranu zemČdČlcĤ a malorolníkĤ. Ta se v roce 1922 po rozšíĜení programu zmČnila na Maćarskou zemskou stranu zemČdČlcĤ, malorolníkĤ a živnostníkĤ.
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Na východČ republiky pĤsobila od roku 1920 Vesnická republikánsko-zemČdČlská
strana podkarpatské Rusi, která se v roce 1923 pĜemČnila na Karpatskoruskou republikánskou zemČdČlskou stranu. Byly zde ale také další ruské þi ukrajinské strany
agrárního zamČĜení.
Zvláštní, a nikoliv bezvýznamnou stranou, byla ýeskoslovenská živnostenskoobchodnická strana stĜedostavovská. Jak je patrné, šlo o politickou stranu, založenou
na sociálnČ stavovských principech – tedy obdobnČ jako strana agrární, ovšem jinak,
než v oblasti ohniska konfliktu mezi mČstem a venkovem þi jinak než pouze v této
oblasti. Tato strana vznikla v dubnu 1919 spojením tĜí stavovských stran. Jejím prvním
pĜedsedou byl Rudolf Mlþoch, kterého v roce 1930 vystĜídal Josef Václav Najman.
Program této strany byl vlastnČ vyjádĜen již v názvu. PĤsobila v koalici s agrárníky,
byĢ se pĜi obhajobČ stavovských zájmĤ svých þlenĤ a pĜíznivcĤ dostávala i do opozice.
Ze strany se již v roce 1923 odštČpilo Sdružení živnostníkĤ a obchodníkĤ malých a
stĜedních. ZároveĖ soubČžnČ fungovaly i malé strany jako ýeskoslovenská strana maloživnostníkĤ a obchodníkĤ, Národní stana živnostnictva a obchodnictva v ýR, Západoslovenská lidová živnostenská strana þi Radikální strana þeskoslovenského živnostenstva a obchodnictva.
V oblasti náboženského ohniska probíhala pĜevážnČ integrace politických sil. Již
roku 1918 došlo ke spojení prvních katolických stran na MoravČ v Moravskoslezskou stranu lidovou, jejímž pĜedsedou se stal Jan Šrámek. Poþátkem roku 1919 se
pĜipojily další strany a tak na sjezdu stran pĜijala nový název – ýeskoslovenská strana
lidová (ýSL; tuto zkratku oficiálnČ používala strana až od roku 1945). Zpoþátku pĤsobila samostatnČ v ýechách a na MoravČ, od roku 1922 byl postup v obou zemích koordinován ústĜedním výkonným výborem. V roce 1924 se k ýSL volnČ pĜidružila KĜesĢansko-lidová strana Podkarpatské Rusi. V roce 1927 zĜídila svou slovenskou zemskou organizaci. I z této strany se odštČpovala malá uskupení, napĜíklad ýeskoslovenská domkáĜsko-malozemČdČlská strana, která nČkolikrát zmČnila název, ýeskoslovenská strana kĜesĢansko-sociální þi Národní strana lidová.
Program ýSL z roku 1919 se v oblasti sociální dovolával kĜesĢanské solidarity, požadoval spravedlivé sociální zákonodárství, ale odmítal tĜídní boj. Strana byla pro zachování soukromého vlastnictví, ale neuznávala princip neomezeného soukromého
vlastnictví. Program upozorĖoval na národnostní specifiku nového státu, který prý
vznikl úsilím jednotného þeskoslovenského národa, zatímco menšiny mají své vlastní
státní útvary jinde. Spravedlnost vĤþi menšinám se má opírat nejen o politické požadavky, ale i o kĜesĢanské hodnoty. Program hájil princip pomČrného zastoupení, a to i
pro ženy, požadoval, aby ministry byli poslanci a vláda byla výluþnČ parlamentní, tedy
ne úĜednická. V roce 1927 byly vypracovány podrobné programové smČrnice pro jednotlivé oblasti sociálního života.
V prosinci 1918 došlo na podnČt výkonného výboru KnČžské rady k obnovení práce
Slovenské lidové strany; byla to první politická strana, která po revoluci zahájila þin223
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nost. V roce 1920 byla ve volbách na spoleþné listinČ s ýeskoslovenskou stranou lidovou (kandidovala pod názvem ýeskoslovenská strana lidová na Slovensku) zvoleno
bylo 12 poslancĤ z této strany. Tuto koalici však opustili již v roce 1921. Strana se
v roce 1925 pĜejmenovala na Hlinkovu slovenskou lidovou stranu (HSLS), pĜiþemž
jádro jejího programu smČĜovalo k národnímu ohnisku. V Ĝíjnu 1938 rozšíĜila svĤj
název o oznaþení HSLS – Strana slovenské národní jednoty.
V programu, publikovaném v lednu 1919, se strana pĜihlásila k martinské deklaraci,
znovu sestĜećovala pozornost na náboženské otázky, výchovu mládeže a církevnímu
školství, k ekonomickým a sociálním problémĤm a požadovala dodržovaní obþanských
práv a svobod. Andrej Hlinka, první pĜedseda strany po obnovení její þinnosti, byl
pokládán za symbol odporu proti pragocentrismu – dovolával se Pittsburské dohody o
slovenské autonomii, ale i vČtšího vlivu katolíkĤ na úkor evangelíkĤ. Za své aktivity
pĜi paĜížské mírové konferenci byl až do zvolení poslancem v roce 1920 vČznČn (jeden
z jeho nejbližších spolupracovníkĤ odešel do Maćarska, druhý do Polska, odkud vedli
protiþeskoslovenskou propagandu). První oficiální návrh na autonomii Slovenska,
který vypracoval ďudovít Labaj, pĜedložila strana v lednu 1922. V roce 1927 HSLS
vstoupila do vlády (Jozef Tiso byl ministrem zdravotnictví, Marek Gažík ministrem
pro sjednocení zákonĤ a organizace správy; pozdČji Labaj).
V roce 1928, v den desátého výroþí Pittsburské dohody, HSLS vyhlásila loajalitu
ýeskoslovenské republice, ale jen na bázi zmínČné dohody: „Schvalujeme politický
program usilující o spojení ýechĤ a SlovákĤ v samostatném státČ z þeských zemí a
Slovenska. Slovenština bude úĜedním jazykem ve škole, úĜadČ a ve veĜejném životČ
vĤbec. ýeskoslovenský stát bude republikou, jehož konstituce bude demokratickou.“
PĜestože byl intelektuální vĤdce strany a šéfredaktor stranického deníku VojtČch Tuka
odsouzen v roce 1929 za velezradu k patnácti letĤm žaláĜe, strana i po volbách zĤstala
nejsilnČjší stranou na Slovensku a své postavení si ještČ více posílila v roce 1935.
V roce 1932 spolu se SNS a Ĝadou dalších uskupení HSLS vytvoĜila Autonomistický
blok. V kritickém období roku 1938 již HSLS vedl Jozef Tiso. V Ĝíjnu tohoto roku
pĜevzala tato strana vládu na Slovensku.
Mezi maćarskými obþany na Slovensku a Podkarpatské Rusi pĤsobila v letech
1919 až 1936 Krajinská kĜesĢansko-socialistická strana (KKSS). Byla nejsilnČjší
stranou maćarské menšiny v ýeskoslovensku. Strana vedle umírnČného sociálního
programu zdĤrazĖovala požadavek autonomie Slovenska. V roce 1936 se pak slouþila
s Maćarskou národní stranou.
Od roku 1920 pĤsobil v 1. republice i Svaz slezských katolíkĤ v ýeskoslovenské
republice. Mezi polskými evangelíky pĤsobila od roku 1922 Polská lidová strana.
V okolí národnostního ohniska došlo k nČkolika promČnám. Sám vznik samostatné republiky snížil význam ryze národnostnČ orientovaných þeských a moravských
stran, byĢ nepĜestaly existovat. V únoru 1918 se ustanovila ýeská státoprávní demokracie, která zpoþátku pĤsobila jako koalice celé Ĝady kdysi velice významných pĜedváleþných stran – Strany národní (staroþechĤ), Národní strany svobodomyslné (mlado224
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þechĤ), Strany státoprávnČ pokrokové, þásti ýeské strany pokrokové, ale i Moravské
strany lidovČ–pokrokové. V bĜeznu 1919 tato strana pĜevzala název ýeskoslovenská
strana národnČ demokratická. TČžila z faktu, že vlastnČ jedinČ strana státoprávnČ
pokroková pĜedvídala v roce 1914 válku s jejími dĤsledky pro národ a požadovala
radikální politiku, dožadující se vytvoĜení vlastního státu. Jak odpovídá názvu, hlásila
se strana k ideám všenárodním, demokratickým a pokrokovým: „Pokrokový ráz vtiskují stranČ všecky tradice národní. Politika þeská mĤže být jedinČ pokrokovou, má-li
odpovídati smýšlení a potĜebám lidovým...“ I když se tato strana postavila proti ideám
socialismu, požadovala, aby nová republika „byla sociální a spravedlivou. V republice
nesmí být þlovČk nástrojem þlovČka, nesmí vedle pĜepychu lidé umírati hlady.“
V revoluþním Národním shromáždČní mČla tato strana klub o 46 þlenech, mezi nimiž byli i literáti, kteĜí podepsali Manifest þeských spisovatelĤ z kvČtna 1917 – mimo
jiné i Alois Jirásek. Zásluhy jejích pĜedstavitelĤ v národnČ osvobozeneckém boji za
války vyzvedly Karla KramáĜe do þela první vlády a Aloise Rašína na dĤležitý post
ministra financí. Pak následoval úpadek strany, zapoþatý vlastnČ již volbami v roce
1920. Byl dán nejen poklesem významu národnostní problematiky, ale i osobními útoky pĜedních pĜedstavitelĤ strany na tehdejšího prezidenta Masaryka a ministra zahraniþí Beneše. ZavraždČním Rašína, který se v roce 1922 vrátil do vlády, ztratila strana i
svého nejlepšího organizátora.
Od národnČ demokratické strany se v roce 1925 odštČpila Národní strana práce.
Ta se v roce 1929 spojila se Stranou slovanských národních socialistĤ, na jejíž práci
se podíleli i lidé z bezprostĜedního okolí prezidenta Masaryka. NejvýraznČjšími postavami této strany byl Jaroslav Stránský a Karel Engliš.
Spolu s rĤstem napČtí mezi þeskou, slovenskou a nČmeckou politickou reprezentací
došlo k opČtovnému rĤstu významu národnostnČ orientovaných stran. V roce 1929 je
z iniciativy JiĜího StĜíbrného odštČpením od ýeskoslovenské strany národnČ sociální
vytvoĜena Strana slovanských národních socialistĤ, která se pozdČji pĜemČnila
v Národní ligu. Zvláštností voleb roku 1929 bylo vytvoĜení Ligy proti vázaným kandidátním listinám. Jak napovídá název, smČĜoval její tlak proti nČkterým nedemokratickým prvkĤm v tehdejším volebním zákonodárství. Vzhledem k programu jednotlivých þlenĤ Ligy šlo ale o útok z radikálnČ pravého kĜídla politického spektra: tato Liga, zformovaná pod vedením JiĜího StĜíbrného, pĜedstavovala koaliþní sjednocení nČkterých fašistických skupin. Svým sjednocením tyto skupiny prorážely požadavek
pĜihlížet v druhém skrutiniu jen ke stranám, které získaly alespoĖ jeden mandát
v jednom kraji – což se Lize podaĜilo v Praze, a tak získala v Poslanecké snČmovnČ
celkem tĜi mandáty. V roce 1934 Národní liga vytvoĜila spolu s Národní frontou a
ýeskoslovenskou národní demokracií novou pravicovČ nacionalistickou stranu –
Národní sjednocení.
Národní obec fašistická vznikla již v roce 1926. Její þinnost, ale i aktivity þeského
fašismu obecnČ, jsou spjaty se jménem Radoly Gajdy. Národní obec byla orientována
na italský fašismus. V období ohrožení republiky ze strany nacistického NČmecka se
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Gajda veĜejnČ postavil na obranu ýeskoslovenska. Ve volbách roku 1935 Národní obec
fašistická získala v Poslanecké snČmovnČ šest mandátĤ.
V období 1. republiky došlo k oslabení vlivu Slovenské národní strany (SNS), a to
zvláštČ po pĜestupu její þásti k agrárníkĤm, ale i do ýeskoslovenské národnČdemokratické strany. V roce 1919 došlo dokonce k rozštČpu, kdy vedle SNS vznikla i Národní a
rolnická strana. Až pod tlakem blížících se voleb došlo na pĜelomu roku 1919 a 1920
k opČtovnému sjednocení tČchto dvou stran ve spoleþné Slovenské národní a rolnické
stranČ; ta v bĜeznu 1921 opČt pĜevzala název Slovenská národní strana. Na þele SNS
se vystĜídalo postupnČ pČt pĜedsedĤ; tím prvním byl Matúš Dula. Strana se po roce
1918 hlásila k ideji ýeskoslovenska a nacionální program postupnČ pĜebírali lidovci.
Poté, kdy se do jejího þela dostal Emil Stodola, orientovala se SNS na prosazení ideje
legislativní autonomie Slovenska, což se napĜíklad projevilo v Memorandu SNS
z ledna 1921, které bylo odevzdáno Benešovi. Stranu citelnČ oslabil odchod odpĤrcĤ
autonomie v roce 1922. I když se strana ve své þinnosti vČnovala i sociálním a ekonomickým otázkám, národnostní téma dominovalo. V roce 1932 Slovenská národní strana vytvoĜila spolu s Hlinkovou slovenskou lidovou stranou Autonomistický blok.
V programu Co žádá Slovensko z téhož roku navrhovala Ĝešit sociální a ekonomické
problémy odstranČním nefunkþního centralismu a navrhuje nahradit jej „decentralizací
ve všech dĤležitých oblastech, zásadou autonomismu na základČ obranného nacionalismu“.1 Po vyhlášení autonomie Slovenska v listopadu 1938 byla ovšem þinnost strany krajinským prezidentem zastavena. Posléze byla SNS pohlcena stranou HSLS –
Stranou slovenské národní jednoty.
V téže dobČ dochází k radikalizaci nČmeckého nacionalismu. Je však nutné pĜipomenout, že již v roce 1919 vznikla na þeskoslovenském území NČmecká nacionální
strana a NČmecká národnČ socialistická strana dČlnická. NČmecká nacionální strana
navázala na NČmeckoþeskou lidovou stranu, která byla v roce 1919 zakázaná. KromČ
komunistĤ a socialistĤ se nástupu radiálního nacionalismu snažila þelit i nejmenší stana
nČmecké menšiny v 1. republice, NČmecká demokratická svobodomyslná strana
(DDFP), která byla orientována liberálnČ.
NČmecká národnČ socialistická strana dČlnická (DNSAP) navázala na ýinnost
nČmecké dČlnické strany, a to i pokud jde o vedoucí funkcionáĜe. V roce 1933 se
z popudu Konrada Henleina vytvoĜila SudetonČmecká vlastenecká fronta (SHF),
která se pak v roce 1935 pĜejmenovala na SudetonČmeckou stranu (SdP) a po mnichovské dohodČ na NárodnČ socialistickou nČmeckou dČlnickou stranu (NSDAP).
K ní se v roce 1938 pĜidaly i NČmecká agrární strana, NČmecká živnostenská strana a
NČmecká kĜesĢansko-sociální strana (DCV). Již ve volbách roku 1935 dosáhla SudetonČmecká strana na pomČry v 1. republice mimoĜádných úspČchĤ: získala 15,2 % všech
odevzdaných platných hlasĤ, což tehdy byl rekord (mandátĤ mČla 44, tedy o jeden
ménČ než agrárníci). Mezi její þelné funkcionáĜe patĜil i pozdČjší pĜední protektorátní

1

Politické strany na Slovensku 1860 - 1989. Cit. vydání, s. 107.
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þinitel Karl Hermann Frank. V záĜí 1938 byla zakázána a v listopadu téhož roku formálnČ splynula s ĜíšskonČmeckou NSDAP.
Na severní MoravČ mezi nČmeckými obþany pĤsobila Slezská lidová strana, která
po nezdaru pĤvodních snah o neutralizaci Horního Slezska uznala ýeskoslovenskou
republiku. V roce 1935 její vedení vyzvalo straníky a pĜívržence volit Henleinovu SudetonČmeckou stranu – a po Mnichovské dohodČ požadovala pĜipojení k ěíši.
Zvláštní politické strany pĤsobily bČhem 1. republiky i mezi tzv. karpatskými NČmci: NČmecká demokratická strana svobody, Spišská nČmecká strana (ZDP), a hlavnČ KarpatskonČmecká strana (KdP). Po parlamentních volbách v roce 1935 se KarpatskonČmecká strana slouþila se SudetonČmeckou stranou. Po roce 1938 byl oficiální
název SudetonČmecká a karpatskonČmecká strana, pĜedseda Konrad Henlein. Po Mnichovské dohodČ byla úĜednČ zakázána. V Ĝíjnu vznikla NČmecká strana na Slovensku
(DP), která byla právní nástupkyní KarpatskonČmecké strany.
Maćarská národní strana (MNS) oficiálnČ vznikla v roce 1925. Po zformování
v únoru 1920 se MNS jmenovala Krajinská maćarská strana malorolníkĤ a polnohospodáĜĤ. Stala se druhou nejsilnČjší stranou maćarské menšiny. V roce 1936 se MNS
slouþila s kĜesĢansko-socialistickou stranou. Vznikla Sjednocená maćarská strana
(oficiální název znČl Sjednocená krajinská kĜesĢansko-socialistická a maćarská národní strana), která pĜedstavovala vyvrcholení snah o politické sjednocení maćarské menšiny v 1. republice.
Ruská lidová strana zase požadovala autonomii Podkarpatské Rusi v rámci ýeskoslovenska, ovšem vþetnČ pĜipojení þásti východního Slovenska. Sociální þi stavovskou sociální základnu mČla i Karpatskoruská strana práce malorolníkĤ a bezzemkĤ, ovšem její zamČĜení bylo národní.
Také mezi obyvateli židovské národnosti pĤsobily za 1. republiky politické strany,
z nichž nejvýznamnČjší byla Židovská strana. TČsnČ po vzniku republiky byla vytvoĜena židovská sociálnČdemokratická strana Poale Sion, od níž se v roce 1921 odštČpila
Židovská komunistická strana v ýR V roce 1925 vznikla Židovská hospodáĜská
strana. Na Podkarpatské Rusi pĤsobila Židovská konzervativní strana atd.
Ve své knize o demokracii ve stĜední EvropČ, v níž analyzují stranický systém pomocí þlenČní Steina Rokkana, shrnují Vít Hloušek a Lubomír Kopeþek své analýzy
stran v þeských zemích a na Slovensku do tabulek; jejich obsah pĜibližuje na další
stránce tabulka þíslo 38.1
Pozoruhodné je, že tento bohatý stranický život se odehrával v politicko-právním
systému, kde vlastní právní subjektivita politických stran nebyla pĜímo definována
– vše probíhalo podle spolþovacího zákona þ. 134 z roku 1867 Ĝ. z. Výjimkou byl
pouze zákon þ. 201/1933 Sb., pojednávající o možnosti zastavení a pĜípadnČ i roz1

HLOUŠEK, Vít, KOPEýEK, Lubomír: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve stĜední
EvropČ. Cit. vydání, s. 87 a 137.
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puštČní politické strany þi skupiny nebo hnutí. Tato pravomoc byla dána do rukou
vlády v pĜípadČ, když politická strana zvýšenou mČrou ohrožovala samostatnost,
ústavní jednotu, celistvost, demokraticko-republikánskou formu nebo bezpeþnost státu.
Došlo-li k zastavení þinnosti politické strany, které bylo chápáno jako doþasné, ponechávali si její pĜíslušníci volené funkce. RozpuštČní bylo naopak bráno jako definitivní
a bylo spojeno se ztrátou mandátĤ v Národním shromáždČní pro ty poslance, kteĜí
z této strany nevystoupili alespoĖ pĤl roku pĜed jejím rozpuštČním. Poprvé byl zákon
použit proti nČmeckým nacionalistickým stranám, ne však již proti jejich nástupcĤm.
Použit byl i pĜi rozpuštČní komunistické strany koncem roku 1938.
Tabulka 38: KONFLIKTNÍ LINIE V 1. REPUBLICE
strany
ýSL
Agrární strana
KSý
ýSDSD
Národní demokracie

Národní socialisté
nČmecké strany
HSLS
Agrární strana
KSý
ýSDSD
SNS
MNS
KKSS

centrum/periferie stát/církev mČsto/venkov
ýESKÉ ZEMċ
centralistická
katolická
venkov
centralistická
sekulární
venkov
„pružná“
sekulární
mČsto
centralistická
sekulární
mČsto
centralistická
sekulární
mČsto
centralistická
sekulární
mČsto
periferie
–
–
SLOVENSKO
autonomistická
katolická
venkov
centralistická
evangelická
venkov
„pružná“
sekulární
venkov
centralistická
sekulární
mČsto
autonomistická
evangelická
–
autonomistická
evangelická
venkov
autonomistická
katolická
venkov

vlastníci/pracující
–
–
komunistická
soc. dem .
vlastníci
socialistická
–
–
–
komunistická
soc. dem .
–
–
–

Poznámka: kurzivou zvýraznČny konfliktní linie výraznČ profilující danou stranu

Sám tento zákon vzešel z dílny vlády vedené agrárníkem Janem Malypetrem. Ten
v þervnu 1933 pĜedložil a prosadil návrh zákona „o mimoĜádné moci naĜizovací“ – tzv.
zmocĖovací zákon. Na jeho základČ se tČžištČ politické práce pĜesunulo z parlamentu
do ministerských komisí. Takto byl pĜipraven a prosazen nový tiskový zákon, zákon o
mimoĜádných opatĜeních, novelizován zákon na ochranu republiky z roku 1923, zákon
o stíhání protistátní þinnosti zamČstnancĤ a zákon o zastavování þinnosti a rozpouštČní
politických stran. Ovšem ještČ pĜed pĜijetím zákona 201/1933 Sb. byly vládním rozhodnutím zakázána NČmecká nacionálnČ socialistická dČlnická strana a NČmecká národní strana.
Jako pĜíklad „slabosti“ politického režimu 1. republiky bývá nČkdy uvádČno
Masarykovo rozhodnutí z roku 1935 nezakázat Henleinovu stranu, pĜestože se poþítalo
s jejím vítČzstvím. Tehdejší státníci však vČdČli, že jim politický systém nabízí i jiné
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Ĝešení – praxe povČĜit sestavením vlády pĜedstavitele nejsilnČjší politické strany vzešlé
z voleb je zvykovým právem, ne zákonnou normou. Toto právo se opírá o politickou
nutnost získat pro vládu oporu vČtšiny parlamentu. Proto také nebylo nutné – a vlastnČ
ani možné – v roce 1935 do þela vlády postavit Konrada Henleina jako pĜedstavitele
SudetonČmecké strany, která získala nejvíce hlasĤ. Jeho strana se 44 mandáty
v Poslanecké snČmovnČ by nezískala koaliþní partnery pro vytvoĜení nadpoloviþní
vČtšiny a naopak její odpĤrci tuto schopnost vytvoĜení vČtšinové koalice mČli.
V záĜí 1938 byla pĜedstaviteli NČmecka, Itálie, Velké Británie a Francie podepsána
Mnichovská dohoda, která rozbitím geografické celistvosti ýeskoslovenska pĜedznamenala i likvidaci jeho pĤvodního politického systému. Vznikla tzv. 2. republika.
V Ĝíjnu byla vytvoĜena první autonomní slovenská vláda a vzápČtí autonomní vláda
Podkarpatské Rusi. Slovenská vláda tĜi dny po svém ustanovení zakázala komunistickou a národní stranu; pražská vláda zakázala KSý v þeských zemích jedenáct dní po
vládČ bratislavské.
V listopadu 1938 byla vytvoĜena Strana národní jednoty v þele s Rudolfem
Beranem, která vznikla slouþením tehdy existujících hlavních politických stran, þi
pĜesnČji Ĝeþeno jejich kompromisnických kĜídel; k nim se po urþitém váhání pĜipojily i
Národní liga a Národní obec fašistická. Ze Strany národní jednoty se v roce 1939 vytvoĜilo profašistické a s nČmeckými okupanty kolaborující Národní souruþenství.
V prosinci 1938 slouþením þásti sociálních demokratĤ a levicových národních socialistĤ vznikla Národní strana práce, která byla roku 1939 v návaznosti na vznik Národního souruþenství zakázána.
Na Slovensku byla v listopadu 1938 formálnČ na základČ Hlinkovy slovenské lidové strany vytvoĜena HSLS – Strana slovenské národní jednoty. I když lućáci získali
ve volbách roku 1935 pouze 30 % hlasĤ, hluboká politická krize této stranČ umožnila
vynutit si autonomii Slovenska, která dostala podobu fašizujícího státního útvaru. Pod
tlakem Hlinkovy slovenské lidové strany se k ní pĜipojila napĜed slovenská kĜídla centristických stran: agrárnické, živnostenské, lidové, národního sjednocení, Národní obec
fašistická. Mimo sjednocování zĤstaly jen sociálnČdemokratická a komunistická strana
a strany židovské menšiny – ty byly zakázané a rozpuštČné. SamostatnČ zĤstali jen
NČmecká strana a Maćarská strana.1 To však již stranický systém 1. i 2. republiky
prožíval svou agónii.
Existence politických stran 2. republiky nemá z hlediska volební teorie žádný význam: volby se konaly až po porážce nacismu a fašismu ve svČtové válce – tedy až po
vytvoĜení nového stranického systému v ýeskoslovensku.
1

Viz blíže MALÍě, JiĜí, MAREK, Pavel a kol: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v þeských
zemích a ýeskoslovensku 1861 – 2004. I. díl: Období 1861 – 1938. Brno. Cit. vydání, s. 535 - 985
a Politické strany na Slovensku 1860 - 1989. Cit. vydání, s. 105 - 251.
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Politici a státníci, kteĜí usilovali o obnovu ýeskoslovenska po 2. svČtové válce, byli
ve své vČtšinČ pĜesvČdþeni, že tento stát potĜebuje výraznou reformu politického systému. Prezident Edvard Beneš již ve svých pĜednáškách ve Spojených státech v roce
1941 hovoĜil o potĜebČ humanitní demokracie, demokracie vyspČlé z hlediska politického, ekonomického a sociálního. „Ani sociální zákonodárství a sociální reformismus konce XIX. a zaþátku XX. století, v ĜadČ pokrokových státĤ usilovnČ provádČný,
už dnes nestaþí. Nutno sáhnout hloubČji k opatĜením strukturálním, to jest kolektivizujícím a socializujícím,“ psal Beneš v knize Demokracie vþera a dnes. VČĜil, že sblížit
sovČtský a liberální systém je možné. „V oboru þisté teorie a jejich filozoficko–
sociologické základny je tĜeba vzájemné jejich tolerance. V oboru sociálnČ hospodáĜské praktické výstavby budoucí a socializující demokratické spoleþnosti musí demokracie dČlat podstatné koncese systému sovČtsko–socialistickému; v oboru politického
režimu demokratické svobody a v odbourávání doþasné diktatury proletariátu musí
systém sovČtsko-socialistický udČlat naprosto podstatné a rychlé koncese systému pováleþné, pĜebudované demokracie.“ Beneš se tak stal snad prvním hlasatelem teorie
konvergence dvou protikladných sociálních systémĤ – koncepce slavné v 60. letech
minulého století zvláštČ zásluhou amerického sociologa ruského pĤvodu Pitirima
Sorokina. Je více než pravdČpodobné, že Beneše k úvahám tohoto typu pĜivádČla i
prognóza geopolitického postavení ýeskoslovenska po 2. svČtové válce.
Z hlediska potĜeby reformy státní správy Edvard Beneš obhajoval vytvoĜení systému národních výborĤ: „Zavedení nové správní organizace v republice ve formČ národních výborĤ na místČ dĜívČjšího správního systému ryze byrokratického a policejního
je nová a vyšší forma demokratické administrativy. Odpovídá požadavkĤm moderní
demokratické správy státní, která uplatĖuje dva principy: decentralizaci a lidovost,
založenou na zásadČ volitelnosti a zodpovČdnosti,“ psal Beneš. Jako Ĝešení celé Ĝady
problémĤ 1. republiky, a to vþetnČ vztahĤ mezi ýechy a Slováky, vidČl správní i zákonodárnou zemskou decentralizaci. V duchu Ĝady pĜedváleþných požadavkĤ prosazoval
ideu vytvoĜení parlamentu s jedinou snČmovnou. Beneš si pĜál zachování systému pomČrného zastoupení, ale pĜál si zrušit systém vázaných listin a požadoval lidová hlasování o nČkterých zásadních otázkách. Uvažoval též o možnosti všeobecných prezident-
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ských voleb s pĜípadným využitím nepĜímého hlasování prostĜednictvím volitelĤ –
tedy podle amerického vzoru.1
Zdaleka ne vše v pováleþném ýeskoslovensku postupovalo podle Benešových pĜedstav. Samotné správní uspoĜádání novČ obnovovaného þeskoslovenského státu se formovalo postupnČ již v závČreþné fázi 2. svČtové války, a to do znaþné míry zdola.
PĜednČ se – tak trochu i v logice Benešových pĜání – obrodila idea národních výborĤ,
které mČly tvoĜit demokratický základ správní þi pĜesnČji Ĝeþeno samosprávné struktury obnoveného státu. ZároveĖ ale vznikaly i nové celonárodní orgány, revoluþní národní rady, které novČ koncipovaly ideu vztahu ýechĤ a SlovákĤ.
V roce 1944 vyšla z ilegality Slovenská národní rada, která se v rámci svého
pĜesnČ rozpracovaného programu pĜihlásila k myšlence spolužití ýechĤ a SlovákĤ
v jednom státČ – pĜedstavila však zároveĖ i novou variantu uspoĜádání státu. Koncem
dubna 1945 se v Praze vytvoĜila i ýeská národní rada, která vydala prohlášení a jmenovala správce ministerských rezortĤ, kteĜí se mají starat o jednotlivé oblasti spoleþenského života do pĜíchodu vlády republiky.
PĜipravovaný návrh jednacího Ĝádu ýeské národní rady pĜedpokládal, že tento orgán bude mít šedesát þlenĤ a bude mít zákonodárnou pravomoc. Ovšem i v tomto materiálu omezovala ýeská národní rada svoji pĤsobnost jen na dobu, než se Ĝízení státu
ujme zákonná vláda ýeskoslovenska. A tak se stalo, že den po pĜíjezdu vlády do
Prahy jí hned v kvČtnu 1945 ýeská národní rada pĜedala všechny pravomoci a
pĜestala existovat – þímž na dlouhou dobu založila asymetrii v uspoĜádání þeskoslovenského státu, neboĢ Slovenská národní rada pĤsobila dál. Až pĜíprava federalizace ýeskoslovenska v roce 1968 a její zavedení znamenalo obnovení ýeské
národní rady.
ZároveĖ po celém území ýeskoslovenska pokraþovalo formování národních výborĤ
jako nových orgánĤ místní správy a samosprávy. Podle ústavního dekretu prezidenta
Edvarda Beneše z prosince 1944 (þ. 18 ÚĜ. vČst. þsl.; pĜíloha k vládní vyhlášce 43/1945
Sb.) „na území þeskoslovenské republiky, které bude osvobozeno od nepĜítele, bućtež
na základČ voleb ustanoveny národní výbory, a to místní, okresní a zemské, jakožto
prozatímní orgány veĜejné správy ve všech jejích oborech. Jakožto prozatímní orgány
státní správy národní výbory budou podĜízeny vládČ.“ Vládní naĜízení þ. 4/1945 Sb.
tento úkol nejen konkretizovalo, ale i posouvalo. PĜednČ § 1 uvádí rozhodnutí, že volby mají probČhnout podle zásad þeskoslovenských volebních ĜádĤ. ZároveĖ definuje
národní výbory jako „orgány zastupitelské a orgány veĜejné správy“. Jako orgány státní správy mČly být podĜízeny vládČ, ovšem zároveĖ mČlo jít o samosprávné orgány.
Podle paragrafu tĜi národní výbory podléhaly kontrole lidu a „lid mĤže kdykoliv jejich
þleny odvolat nebo nahradit“. PrávČ tato zásada se však stala pĜedmČtem novely ze
srpna téhož roku (Vládní naĜízení jako pĜíloha vyhlášky ministerstva vnitra þ. 44/1945
Sb.), podle níž „zpĤsob odvolávání a nahrazování bude urþen volebním Ĝádem; dokud
se tak nestane, peþují o Ĝádné ustavení, odvolání nebo doplĖování národních výborĤ
nadĜízené orgány“.
1

BENEŠ, Edvard: cit. dílo, s. 341, 245, 262, 340, (poznámka) a 328.
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Ústavním dekretem prezidenta þ. 47/1945 ze srpna 1945 (dekret navazoval na londýnský dekret prezidenta z prosince 1944) bylo rozhodnuto, že Prozatímní národní
shromáždČní bude vykonávat zákonodárnou moc podle Ústavní listiny z roku 1920.
Tentýž dekret urþil, že Prozatímní národní shromáždČní bude jednokomorové a
vznikne na základČ nepĜímých voleb. V roce 1945 volitelé vybírali poslance do
Prozatímního národního shromáždČní na základČ politické parity. Tento princip
znamenal, že každá strana Národní fronty získala pĜímo 40 mandátĤ a zbytek byl pĜidČlen pro kulturní a jiné instituce a pro osobnosti národního významu. Tyto volby na
Slovensku se konaly ještČ v srpnu, pĜiþemž poslance parlamentu zvolili elektoĜi, zvolení na okresních konferencích Národní fronty. V þeských zemích volby probČhly v Ĝíjnu
1945, pĜiþemž volitelé byli zvoleni na zemských sjezdech delegátĤ národních výborĤ
nižších stupĖĤ. Tato zásada odpovídala již zmínČnému ústavnímu dekretu prezidenta
z prosince 1944, podle jehož druhého þlánku „z národních výborĤ na základČ voleb
vzejde prozatímní Národní shromáždČní“. V parlamentu pak zasedlo v klubu KSý
51 poslancĤ, v klubu národních socialistĤ 50, klubu sociálních demokratĤ 50, v klubu
lidovcĤ 49, v klubu KSS 47 poslancĤ, v klubu Demokratické strany 45, v klubu Ukrajinské národní rady 5 a 3 poslanci zĤstali mimo stranické kluby. Z þeských zemí bylo
vybíráno 200 a na Slovensku 100 poslancĤ: po celé trvání 3. republiky – a fakticky až
do roku 1971 – bylo Národní shromáždČní jednokomorové a mČlo 300 poslancĤ.
Prozatímní národní shromáždČní mČlo jako jeden ze svých nejdĤležitČjších úkolĤ
pĜípravu voleb. Tento úkol splnilo: tabulka þíslo 39 ukazuje1, jak dopadly volby do
Ústavodárného národního shromáždČní, které Prozatímní národní shromáždČní pĜipravilo na kvČten 1946.
Tabulka þ. 39: VOLBY DO ÚSTAVODÁRNÉHO
NÁRODNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, 1946
POLITICKÁ STRANA
% HLASģ
ýESKÉ ZEMċ
Komunistická strana ýeskoslovenska
40,17
ýs.strana národnČ socialistická
23,66
ýeskoslovenská strana lidová
20,24
ýeskoslovenská sociální demokracie
15,58
prázdné lístky
0,35
celkem
100,00
SLOVENSKO
Demokratická strana
62,00
Komunistická strana Slovenska
30,37
Strana slobody
3,73
Strana práce
3,11
prázdné lístky
0,79
celkem
100,00
1

MANDÁTY
93
55
46
37
–
231
43
21
3
2
–
69

ýeskoslovenské dČjiny v datech. Citované vydání, s. 632 a 633.
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Podle výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždČní došlo k obnovČ národních výborĤ všech stupĖĤ, a to tak, že byly zohlednČny výsledky voleb do parlamentu. Podle paragrafu jedna vládního naĜízení 120/1946 z kvČtna roku 1946 se národní výbory „obnoví podle pomČru hlasĤ, odevzdaných politickým stranám pĜi tČchto
volbách v obvodu pĤsobnosti dotyþného národního výboru. K tomuto úþelu se platné
hlasy, odevzdané politickým stranám ve volbách do ústavodárného Národního shromáždČní, považují za hlasy odevzdané listinám kandidátĤ, které tyto strany pĜedloží
podle tohoto naĜízení.“ Obdobný postup zavedlo i naĜízení Slovenské národní rady
þ. 91-92/1946 Sb. Tím skonþilo období paritního zastoupení stran v národních výborech a Slovenské národní radČ. PĜestože obsazování poslaneckých míst v národních
výborech se dČlo nepĜímými volbami, znamenalo již jejich konstituování se samosprávnými pravomocemi ve srovnání se situací v 1. republice základ výrazné demokratizace místní správy.

10.1. Volební systém 3. republiky
Volby do ústavodárného Národního shromáždČní probČhly v kvČtnu 1946 na základČ volebního zákona 67/46 Sb., schváleného Prozatímním národním shromáždČním.
Tento zákon navázal na ústavní zákon 65/1946 Sb., kterým byl ustanoven jednokomorový parlament s tĜemi sty poslanci volenými na základČ všeobecného, rovného,
pĜímého a tajného hlasovacího práva podle zásady pomČrného zastoupení. Tentýž
ústavní zákon zrušil instituci volebního soudu.
VČková hranice aktivního volebního práva byla snížena na 18 let. Podle paragrafu
10 volebního zákona mohli být za poslance zvoleni jen „státní obþané ýeskoslovenské
republiky þeské, slovenské nebo jiné slovanské národnosti“ ve vČku nad 21 let. Toto
národnostní omezení volebního práva se vztahovalo i na aktivní volební právo, neboĢ bylo obsaženo již v zákonČ þ. 28/1946 o úpravČ stálých voliþských seznamĤ. Podle
paragrafu 2 odst. 1 tohoto zákona totiž „do voliþských seznamĤ (§ 1) bućtež zapsáni
všichni státní obþané ýeskoslovenské republiky þeské, slovenské nebo jiné slovanské
národnosti bez rozdílu pohlaví, kteĜí v den vyložení voliþských seznamĤ (§ 8) pĜekroþili 18. rok vČku“, mají bydlištČ v obci (tato podmínka se nevztahovala na pĜíslušníky
branné moci a Sboru národní bezpeþnosti) a nebyli vylouþeni ze zpĤsobilosti výkonu
volebního práva z dĤvodu ztráty svéprávnosti, rozhodnutí soudu nebo vČzení. Další
omezení obsahoval § 4 volebního zákona: podle odst. 1 „kandidátní listiny pro volbu
do ústavodárného shromáždČní mohou podati jen politické strany vyvíjející v den
30. dubna 1946 þinnost v dotþené zemi“. Šlo vlastnČ o dvojí omezení – ne každá strana mohla pĜedkládat kandidátky a nemohl kandidovat nikdo, kdo by nebyl navržen politickou stranou. Protože podle § 11 volebního zákona existovala povinnost
volit, demokratickým prvkem v tomto stranickém omezení volebního práva byla možnost odevzdávat zvláštČ k tomuto úþelu vydané prázdné volení lístky (tzv. bílé lístky);
poþet odevzdaných prázdných volebních lístkĤ, v praxi voleb roku 1946 minimální, se
vyznaþoval v zápisu o volbČ.
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Volby probČhly v 28 krajích – na rozdíl od 22 krajĤ dĜívČjších. Protože tehdy probíhala velice výrazná migrace v souvislosti s odsunem NČmcĤ a protože NČmci a MaćaĜi nemČli volební právo, nebylo možné zjistit poþet obyvatel v jednotlivých krajích
v den pĜijímání zákona a stanovit tak poþet mandátĤ na jednotlivé kraje. Úkol rozdČlit
mandáty mezi jednotlivé kraje pĜipadl proto ústĜednímu volebnímu výboru, a to jednak
pro celý stát, jednak zvlášĢ pro zemi ýeskou, Moravskoslezskou a Slovenskou. Poþet
mandátĤ pĜidČlených ýeské zemi (v roce 1946 to bylo 150 mandátĤ), zemi Moravskoslezské (81 mandátĤ) a Slovensku (69 mandátĤ) vznikl vydČlením poþtu obyvatel zemČ
státním mandátovým þíslem. Zemské mandátové þíslo pak bylo vypoþteno vydČlením
v zemi odevzdaných hlasĤ poþtem zemi pĜidČlených mandátĤ. Zemským mandátovým
þíslem se dČlil poþet platných hlasĤ v každém volebním kraji a tak vznikl poþet mandátĤ, pĜidČlený tomu kterému kraji. A byly to poþty velice rĤzné – od 28 mandátĤ
v pražském kraji, 21 mandátĤ v brnČnském þi 17 v olomouckém a ostravském až po
6 mandátĤ pro prešovský kraj, 5 pro opavský a 4 pro karlovarský.
Volební zákon z roku 1946 navázal i na jiné principy volebního systému 1. republiky, a to ne vždy na ty nejdemokratiþtČjší. Znovu se objevila pĜísnČ vázaná kandidátní listina – voliþ smČl odevzdat do urny kandidátní listinu kterékoli strany, pĜiþemž,
jak praví § 27, „škrty, výhrady a jiné zmČny nemají úþinku“ (samozĜejmČ s výše zmínČným zmírnČním rigidnosti v podobČ možnosti odevzdat prázdný lístek). OpČt byla
pro první skrutinium použita za 1. republiky tolik kritizovaná Hareova metoda.
Mandáty, které nebyly v prvním skrutiniu obsazeny, obsazoval ústĜední volební výbor v druhém skrutiniu pro každou zemi zvlášĢ. Pro druhé skrutinium nebylo stanoveno žádné kvorum povinných hlasĤ z prvního sþítání, což byla zmČna oproti volebním
zákonĤm 1. republiky, umožnČná omezením poþtu stran. Pro druhé skrutinium odevzdávaly strany nové kandidátní listiny za jednotlivé zemČ. Kandidáty pro druhé
skrutinium opČt vybírali vedoucí pĜedstavitelé stran v libovolném poþtu z kandidátĤ v krajích nezvolených v prvním skrutiniu. Po odevzdání, a odevzdání mohlo
být až do okamžiku zahájení druhého skrutinia, nesmČly být listiny a poĜadí na nich
mČnČny. Pro druhé skrutinium byla použita Hagenbach-Bischoffova kvóta. Pokud
nebyly takto obsazeny všechny mandáty, pĜikázal ústĜední volební výbor tyto mandáty
postupnČ tČm stranám, které v dotyþné zemi vykazovaly nejvyšší zbytek dČlení. PĜi
rovnosti tČchto zbytkĤ se mandát pĜikazoval stranČ, jež mČla vČtší souþet zbytkĤ ve
druhém skrutiniu. Kdyby byly i tyto souþty stejné, pĜikázal se mandát té stranČ, která
obdržela v zemi více hlasĤ; byl-li poþet stejný, rozhodoval los.

10.2. Politické strany 3. republiky
VýraznČjší zmČny probČhly ve stranickém systému. Ve své kritice stranictví jako
nutného zla v demokracii pokraþoval Edvard Beneš i za války v pĜednáškové a publikaþní þinnosti ve Spojených státech. Nadále pokládal psychologii politického stranictví
za antidemokratický jev. V roce 1941 upozorĖoval, že „všeobecnČ se velmi pĜísnČ kritizovala organizace politického života ve formČ dosavadních politických stran, jejich
bezohledný egoistický boj o moc ve státČ, jejich pĜílišná poþetnost, stranická zaujatost
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a sobectví; z tohoto vznikla atomizace státu, rozvrat obþanské morálky a zamoĜení
všeho života veĜejného neobjektivním, stranickým duchem; dalším dĤsledkem tČchto
pomČrĤ byla korupce veĜejného života a tendence – jak ze strany jako celku, tak i jednotlivcĤ jako jejích þlenĤ – žít všude na útraty státu, jeho celkových zájmĤ.“ I v kritice
stranictví se však Beneš posunul na pozice toho, co nazval humanistickou demokracií.
„VždyĢ úpornost a vražednost boje politických stran v buržoazní demokracii spoþívala
právČ v tom, že se do poslední války velmi dobĜe všeobecnČ chápalo, že v celém politickém boji jde vlastnČ o hluboké strukturální zmČny sociální a hospodáĜské. Strach
z tohoto druhu revoluce hnal buržoazní politické strany k nejúpornČjšímu boji stranickému, k zesilování všech nedobrých sklonností a vlastností politických stran a pĜedevším je vedl sebevražednČ do náruþí fašismu a diktátorské reakce, a tím k pádu demokracie vĤbec.“1
Na rozdíl od své kritiky nešvarĤ stranictví z doby Rakouska a poþátkĤ 1. republiky
však Beneš poþátkem 40. let pĜipojil i návrhy na politická omezení nedostatkĤ demokracie v prvorepublikovém pojetí. DospČl k názoru, že „þím je poþet politických stran
v demokratickém zĜízení vČtší, tím všecky zlé vlastnosti politického stranictví se zesilují a jejich dĤsledky zmnohonásobují. Mají-li se tudíž v budoucí pováleþné demokracii zlé dĤsledky stranictví omezit, je první cestou k tomu omezení poþtu politických
stran.“ Proto se také domníval, že není vhodné v kontinentálních demokraciích ponechat zakládání politických stran zcela na svobodné vĤli. A tak na absenci zákonného
vymezení existence a þinnosti politických stran za 1. republiky reagoval požadavkem
dokonce i ústavní regulace: domníval se, že by v otázkách zakládání politických stran
mČl rozhodovat „ústavnČ a zákonnČ stranotvorný princip“, na jehož základČ „politické
masy lidové se smČjí ve strany formovat“. A nejen to: „dĜíve nežli by se na jejich základČ strana mČla založit a budovat, musil by o tom uþinit usnesení parlament, to je lid
a národ jako celek sám nebo ovšem jiný orgán, ústavou k tomu urþený,“ psal Beneš.2
Podle pĜedstav Beneše by po 2. svČtové válce mČla mít þeskoslovenská demokracie
„odvahu stanovit, že se politické strany mají tvoĜit výluþnČ na základČ principu konzervatizmu a pokroku“ a že pro parlamentní život republiky staþí „jen dvČ, maximálnČ
tĜi strany: strana tak zvané levice a tak zvané pravice, eventuálnČ strana stĜedu. Všecky
ostatní politické názory, ideje, pĜesvČdþení a programy (problémy nacionální, decentralizaþní, náboženské a tak dále) mají se soustĜedit do tČchto dvou þi tĜí stran. V jejich
rámci mohou míti obþané, mající zájem na tČchto otázkách, plnou volnost pĜesvČdþení,
propagandy, uplatnČní se a hájení svých speciálních cílĤ, zájmĤ a programĤ, a to tím
spíše, že možnost tvoĜit volné spolky a spoleþnosti, kluby, ligy a tak dále s volností
slova, tisku a propagandy pro rĤzné názory by v demokratické spoleþnosti existovala i
nadále.“3 Tento názor na možnost zákonného omezení sdružovacího práva obþanĤ
v politických stranách byl jistČ veden negativními zkušenostmi z „partajnictví“, byl
však v rozporu s dnešním pojetím lidských práv – a pĜedznamenal i mnohé
z pozdČjších politických rozporĤ.
1

BENEŠ, Edvard: cit. dílo, s. 296, 246 a 324-325.
Tamtéž, s. 313.
3
Tamtéž, s. 314, 309 a 328.
2
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Nedostatek pĜedváleþné demokracie nevidČl Beneš pouze v poþtu stran þi nepĜehlednosti stranického systému. Nemorálnost nebyla podle nČho dána jak vlastní povahou stranictví, ale i vztahy mezi jednotlivými stranami – byĢ mezi poþtem stran a charakterem jejich vztahĤ vidČl urþitou pĜíþinou souvislost. Proto byl Beneš pĜesvČdþen,
že „omezením poþtu politických stran zmizí anebo bude alespoĖ podstatnČ omezeno
jedno veliké zlo demokracií kontinentálních: koaliþnictví. TČžké otĜesy našich demokratických institucí nevyvolává jen boj stran; také dohadování se stran, vzájemné
kompromisy a koncese, vzájemné se podílení na moci, dČlení se o výhody vládnutí,
vzájemné si odpouštČní vin a chyb – to vše dČlo se vždycky na útraty státu a veĜejné
mravnosti, zejména pokud stran bylo mnoho a pokud to znamenalo buć dČlení se navzájem mnoha stran o stát nebo vzájemné se paralyzování a vetování v politickém
rozhodování a ve vedení státu.“ ZároveĖ ale dodával, že „systém tĜí politických stran,
konstituþnČ stanovený, by vyžadoval, aby nebylo pĜi volbách dovoleno sdružování a
koaliþnictví. Mohlo by to mít za následek sdružení dvou stran ke zniþení strany tĜetí...
Není pochybnosti dále o tom, že bude požadována v budoucnosti finanþní kontrola
politických stran, stejnČ tak jako bude vyžadována nová kontrola tisku, nikoli co se
týþe svobody slova a pĜesvČdþení, nýbrž ve vČci majetnictví a financování tisku.“ Takto by omezením poþtu politických stran mČlo být odstranČno „zlo úpadkového parlamentního režimu pĜedváleþné demokracie, jímž byla slabost výkonné moci.“1
Vývoj však probíhal ponČkud jinak, byĢ v mnohém ukázal, že Beneš ve svých názorech odrážel náladu vČtšiny þeské a slovenské veĜejnosti. VytvoĜení Národní fronty
ýechĤ a SlovákĤ v roce 1945 jako svazku protifašistických a demokratických sil znamenalo víc než vznik nové koalice. Jejími þleny se stali pouze oficiálnČ uznaní aktivní úþastníci protifašistického odboje. V þeských zemích tak podle zákona mohly
pĤsobit þtyĜi strany – Komunistická strana ýeskoslovenska (KSý), ýeskoslovenská
sociální demokracie (ýSSD), ýeskoslovenská strana národnČ socialistická (ýSNS) a
ýeskoslovenská strana lidová (ýSL); na Slovensku pak zpoþátku strany dvČ – Komunistická strana Slovenska (KSS) a Demokratická strana (DS). Matematika je to víc než
pozoruhodná: Národní fronta se skládala nejen z aktivních protifašistických sil, ale
peþlivČjší pohled na þleny Národní fronty ukazuje, že se v zásadČ jednalo o strany se
socialistickou orientací þi strany hlásící se ke kĜesĢansko-sociálním ideálĤm.
NeménČ podstatný byl však i zákaz všech politických stran stojících mimo Národní
frontu. Ten hlavnČ znamenal koneþnou likvidaci agrární strany ne zcela právem obvinČné z kolaborace s nČmeckými fašisty – kolaborovali samozĜejmČ pouze jednotlivci
z agrární strany, ne tato strana jako celek, a s okupanty spolupracovali jednotlivci ze
všech politických stran 1. republiky. Z volebního hlediska je však dĤležitČjší, že v roce
1946 byl sveden dĤležitý politický zápas o voliþské dČdictví po agrární stranČ mezi
povolenými stranami.
V þeských zemích poltické strany v zásadČ pokraþovaly v programových liniích
z bývalé 1. republiky, ovšem až do krize v únoru 1948 v rámci Národní fronty. Komunistická strana ýeskoslovenska nepĜerušila svoji þinnost ani za války. V období
3. republiky, kdy byla nejsilnČjší stranou, se vedení KSý v þele s Klementem Gottwal1

Tamtéž, s. 317, 328 a 318.
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dem vyhýbalo propagaci strategických cílĤ jako byla diktatura proletariátu þi socialismus sovČtského typu. Za program strany byl pokládán program Národní fronty ýechĤ
a SlovákĤ, pĜijatý v dubnu 1945 v Košicích.
ýeskoslovenská strana národnČ socialistická byla druhou nejsilnČjší stranou
3. republiky. ýSNS zahájila svoji þinnost v kvČtnu 1945. PĜedsedou se stal Petr Zenkl.
Akþní program z prosince 1945 pojednává o „þeském socialismu“, který chápe jako
soustavu reforem ústící do spolupráce soukromého, družstevního a národního vlastnictví. DĤraz kladl na vlastenectví a Masarykovu humanitní demokracii. Obhajoval þechoslovakismus. Na tento program navázal i Návrh programu ýSNS z roku 1947. Po
únoru 1948 þást funkcionáĜĤ odešla do emigrace, þást byla perzekuována a þást zmČnila název ýSNS na ýeskoslovenskou stranu socialistskou (ýSS), která uznala vedoucí
roli komunistické strany.
ýeskoslovenská sociální demokracie uspoĜádala svĤj první pováleþný sjezd
v Ĝíjnu 1945. Programové zamČĜení vyjadĜovalo heslo „Demokracie naše cesta, socialismus náš cíl“. Prvním pĜedsedou strany byl ZdenČk Firlinger, kterého v listopadu
1947 vystĜídal Bohumil Laušman. Po únorových událostech v roce 1948 þást vedení
ýSSD odešla do emigrace, druhá þást v dubnu 1948 uzavĜela dohodu o slouþení
s KSý. Slouþení bylo uskuteþnČno v þervnu téhož roku, po nČmž do KSý vstoupila
pĜibližnČ tĜetina sociálních demokratĤ.
Také ýeskoslovenská strana lidová obnovila svoji þinnost ihned po válce. Program schválený na sjezdu v dubnu 1946 kladl dĤraz na kĜesĢanské hodnoty a vycházel
z pĜedváleþného pojetí kĜesĢanské solidarity; byl ale pĜizpĤsoben Košickému vládnímu
programu. Na rozdíl od ostatních stran zdĤrazĖovala význam soukromého vlastnictví a
klada dĤraz na osobní iniciativu v podnikání – byĢ též vyzvedala nutnost usmČrĖovat
hru soukromých zájmĤ ve prospČch celku. PĜedsedou ýSL byl Jan Šrámek. Po událostech v únoru 1948 byla þást vedení ýSL zatþena, þást odešla do emigrace – a þást
transformovala stranu v souþást nové Národní fronty, vedené komunistickou stranou.
Na Slovensku, kde se stranický systém vyvíjel do znaþné míry nezávisle na „historických“ stranách, vznikla v prĤbČhu druhého þtvrtletí roku 1945 Demokratická strana (DS), a to pod vedením Vavro Šrobára a Jána Ursínyho, který byl pĜedsedou. Byla
nejsilnČjší stranou na Slovensku. DS navázala na þinnost Demokratického klubu, zformovaného již v poþátcích Slovenského národního povstání. DS svedla þásteþnČ vítČzný
zápas nejen o voliþské dČdictví agrárníkĤ, ale hlavnČ o bývalé voliþe zakázané Hlinkovy slovenské lidové strany. Podle Programových zásad, publikovaných již bČhem Slovenského národního povstání, pokládala DS liberalismus za pĜekonaný a socialismus
za neuskuteþnitelný. Byla pokládaná za stranu s evangelickým zamČĜením. Demokratická strana zanikla po únoru 1948. Tehdy také vČtšina jejích vedoucích funkcionáĜĤ
emigrovala. Na troskách DS vznikala Strana slovenské obrody, která již uznávala
vedoucí úlohu komunistické strany.
Spor o lidovecké dČdictví vedl k odštČpní jednoho z kĜídel Demokratické strany,
z nČhož se v bĜeznu 1946 vytvoĜila KĜesĢansko-republikánská strana. Ta v dubnu
téhož roku pĜijala název Strana svobody (SSl). Za iniciativou vytvoĜit tuto stranu byl i
Vavro Šrobár; v prosinci se jejím pĜedsedou stal Jozef Dieška. Strana svobody byla
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pĜijata za þlena Národní fronty. Byla pokládaná za katolicky orientovanou. Podporovala znárodĖovací program tehdejší vlády. Po událostech v únoru 1948 þást vedení strany
emigrovala, zbývající þást Strana svobody uznala vedoucí roli komunistické strany.
Komunistická strana Slovenska, která vznikla v roce 1939 na základČ usnesení
Sekretariátu Exekutivy Komunistické internacionály, byla mimoĜádnČ aktivní už bČhem Slovenského národního povstání. Na sjezdu v záĜí 1944 v Banské Bystrici se
slouþila s ýeskoslovenskou sociálnČdemokratickou dČlnickou stranou na Slovensku.
Tehdy byl do þela KSS zvolen Karol Šmidke. Schválený program požadoval boj proti
fašistickým okupantĤm a jejich pomahaþĤm, zabezpeþení rovnoprávnosti národĤ ýSR
a uskuteþnČní spoleþenských reforem. Na konferenci v bĜeznu 1945, na níž hlavní referát pĜednesl Gustáv Husák, byl pĜijat akþní program, který v mnohém odpovídal pozdČjšímu Košickému vládnímu programu. V srpnu téhož roku byl do þela KSS zvolen
Viliam Široký.
Do Národní fronty byla pĜijata i Strana práce (SP), která se v lednu 1946 vytvoĜila
z pĤvodnČ sociálnČ demokratických politikĤ, kteĜí odmítli slouþení sociální demokracie
a Komunistické strany Slovenska v prĤbČhu Slovenského národního povstání. V þele
tČchto snah stáli Ivan Déder a Ivan Frliþka, pozdČjší pĜedseda strany. V bĜeznu 1946
strana pĜijala název Sociální demokracie na Slovensku a v listopadu 1947 se stala
souþástí celostátní ýeskoslovenské sociální demokracie. V polovinČ dubna 1948 bratislavské vedení strany oznaþilo vznik Strany práce za chybu, rozpustilo organizace a
vyzvalo þleny k individuálnímu vstupu do KSS.1
Ze všech voleb, konaných v þeských zemích a na Slovensku, právČ volby v roce
1946 nejvíce ovlivnily chod dČjin – jestliže ostatní volby následovaly až po rozhodujících politických zlomech þi zapadly do poklidného období, výsledek voleb z kvČtna
1946 do znaþné míry ovlivnil charakter systémového zlomu v únoru roku 1948.
V urþitém smyslu pĜedznamenává tento výsledek zlom, který nenastal po tak þasto
historiky zmiĖované relativní porážce socialisticky orientovaných stran v roce 1920.
Tabulka þíslo 40 ukazuje sílu jednotlivých politických stran podle volebních okresĤ
roku 1946,2 jichž bylo v þeských zemích 327 a na Slovensku 80.
Ve srovnání s volbami roku 1935 nejvýraznČjší rĤst zaznamenala komunistická
strana – index hlasĤ 1946/1935 þinil 307, zatímco u lidovcĤ 218, u národních socialistĤ 206 a u sociálních demokratĤ 138. KSý spolu s Komunistickou stranou Slovenska
získala v roce 1946 více než 37,9 % všech platných hlasĤ, odevzdaných ve volbách. To
bylo nejen daleko nejvíce, ale tyto dvČ strany pĤsobily jako strana jedna, což znamenalo, že komunisté jako jediná strana pĤsobili po celém území státu. S výjimkou zlínského kraje, který (kromČ samotného Zlína) zĤstal doménou lidovcĤ, získala KSý vČtšinu
ve všech þeských a moravských krajích – v patnácti krajích dosáhla relativní vČtšiny a
1

Viz blíže MALÍě, JiĜí, MAREK, Pavel a kol: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v þeských
zemích a ýeskoslovensku 1861 – 2004. II. díl: Období 1938 – 2004. Cit. vydání, s. 1125 - 1331
a Politické strany na Slovensku 1860 - 1989. Cit. vydání, s. 255 - 280.
2
LINHART, J.: K sociologické analýze sociálnČ politických souvislostí Února 1948. Sociologický þasopis
1978/1, s. 9.
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ve tĜech (Ústí nad Labem, Kladno a Karlovy Vary) vČtšiny absolutní. Komunistická
strana zvítČzila v pohraniþních okresech, udržela si své tradiþní postavení v prĤmyslových okresech a byla i nejúspČšnČjší v zápase o dČdictví po agrární stranČ. Komunistická strana Slovenska získala relativní þi absolutní pĜevahu v okresech na Slovensku
jen výjimeþnČ – nejsilnČjší byla Demokratická strana – , ovšem i tak získala témČĜ þtyĜikrát víc hlasĤ než ve volbách roku 1935. Její pozice sílily od východu na západ, byĢ
nejvČtšího úspČchu dosáhla v okrese Svidník, oblasti dukelské operace (59,2 % hlasĤ).
Takto komunisté spolu se sociálními demokraty získali ve volbách roku 1946 sice tČsnou, ale pĜece jen vČtšinu v Ústavodárném národním shromáždČní (151 mandátĤ ze tĜí
set poslaneckých míst) – byĢ se jednalo do znaþné míry o vČtšinu jen teoretickou
vzhledem k vnitĜnímu pnutí v sociální demokracii.
Tabulka þ. 40: SÍLA POLITICKÝCH STRAN
VE VOLEBNÍCH OKRESECH ROKU 1946
stana
KSý
ýSNS
ýSL
ýSSD
DS
KSS
SSl
SP

poþet okresĤ v nichž bylo na 100 platných hlasĤ odevzdáno pro stranu
ménČ
10 až 20 21 až 30 31 až 40 41 až 50 51 až 60 60 a více
než 10
–
3
30
98
85
72
39
6
159
138
24
–
–
–
94
84
75
57
14
2
1
94
84
75
57
14
2
1
–
–
–
2
5
25
48
3
10
19
38
7
3
–
77
1
2
–
–
–
–
80
–
–
–
–
–
–

O náladách v tehdejším ýeskoslovensku svČdþí fakt, že v hlavním mČstČ Praze získali ve volbách komunisté 36 %, sociální demokraté 14,5 % a národní socialisté
33,3 % hlasĤ – to znamená, že strany se socialistickou orientací získaly v Praze ve
volbách roku 1946 celkem 83,8 % hlasĤ, což pĜi výrazném kulturnČ politickém pragocentrismu pĜedznamenávalo další vývoj.1
TĜetí republika v období 1945 až 1948 zachovala ve volebním systému celou
Ĝadu institutĤ partokracie. I tato skuteþnost umožnila provést v únoru 1948 mocenský zlom pomocí akþních výborĤ Národní fronty, neboĢ zmČny v jednotlivých politických stranách ve prospČch radikálních prokomunistických kĜídel zasáhly politický
systém na velmi citlivém místČ: zmČny stran nebylo obtížné využít v promČnu zastupitelských orgánĤ a správního aparátu, protože tradice státu stran vytváĜela jak mechanismy, tak politickou kulturu pro takovéto transformace. Je však tĜeba dodat, že pomČr
sil zastáncĤ radikálních koncepcí socializace a ostatních politických sil byl z hlediska
vnitropolitické i mezinárodnČpolitické mocenské rovnováhy takový, že by k této zmČ1

Viz tamtéž, s. 8 - 13.
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nČ došlo i bez zmínČných nešvarĤ volebního systému a partokracie. Na vytvoĜení této
nerovnováhy ve prospČch krajní levice se podílela radikalizace spoleþnosti po 2. svČtové válce, obava z NČmecka, vliv SovČtského svazu. V neposlední ĜadČ též výsledkĤm
únorových událostí v roce 1984 napomohla velmi pomalá obmČna kádrĤ, jejich únava
i myšlenkové stereotypy, která byla pĜíznaþná pro tehdejší protikomunistické strany.
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11. Období byrokratického
socialismu (1948 – 1989)

VytvoĜení akþních výborĤ Národní fronty vedlo k zániku stranického systému
3. republiky. Strany, pĜemČnČné tČmito výbory, postupnČ pĜijaly zásadu vedoucí
úlohy komunistické strany v Národní frontČ, což znamenalo faktické ukonþení
stranického pluralismu v tehdejším ýeskoslovensku. Jestliže totiž nČjaká politická
strana uzná vedoucí roli jiné politické strany, zĜíká se svého nejvlastnČjšího cíle – úsilí
o získání a využití politické moci ve státČ, které je jejím definiþním znakem. Potom
buć zcela ztrácí vztah k politické moci a pĜestává být politickou skupinou, nebo se
snaží politickou moc pouze ovlivnit, nikoliv získat, a pak pĜebírá charakteristiky nátlakové skupiny.
Vedoucí roli komunistické strany akceptovaly všechny organizace Národní fronty.
Ta se sice v období 1948 až 1989 rozvíjela, ovšem – s výjimkou období Pražského jara
– bez uvolnČní práce politických stran. V pĜedveþer porážky byrokratického socialismu
v ýeskoslovensku v roce 1989 sdružovala Národní fronta pČt „politických stran“,
26 spoleþenských a zájmových organizací a þtyĜi speciální výbory. V té dobČ bylo
v organizacích Národní fronty sdruženo 95 % dospČlého obyvatelstva ýeskoslovenska
– a v prĤmČru byl každý obþan þlenem 2,83 organizací Národní fronty.
NovČ pĜijatá Ústava 9. kvČtna zachovala pĤvodní definici volebního práva, avšak
vypustila tu þást, která hovoĜila o tom, že volby se konají na základČ systému pomČrného zastoupení. Na základČ Ústavy 9. kvČtna byly v roce 1948 provedeny volby, které
však podle systému pomČrného zastoupení probČhly. Tehdy byly poprvé použity
jednotné kandidátky Národní fronty. Výsledky parlamentních voleb z roku 1948
ukazuje tabulka þíslo 41.1
Volby v kvČtnu 1948 probČhly podle volebního zákona 75/1948 Sb. Ten zachovával systém pomČrného zastoupení, pĜiþemž nadále využíval Hareovu metodu
v prvním skrutiniu a v druhém pak postupoval pĜi rozdČlování zbylých mandátĤ
metodou nejvČtších zbytkĤ. Zákon svým paragrafem 54 umožĖoval kandidovat politickým stranám, sdružením nebo politickým skupinám. I v roce 1948 byl použit princip pĜísnČ vázané kandidátní listiny, neboĢ volební zákon v paragrafu 32 stanovil, že
1

ýeskoslovenské dČjiny v datech. Citované vydání, s. 633.
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„škrty, výhrady a jiné zmČny nemají úþinek“ – ovšem umožĖoval odevzdání prázdného
lístku, tedy obecnou negativní volbu. KromČ politických stran a jejich sdružení mohli
pĜedkládat své kandidáty i skupiny voliþĤ. Voliþ hlasoval tak, že odevzdal kandidátní
listinu nČkteré volební skupiny nebo prázdný lístek. I tento zákon ještČ svým paragrafem 10 zachovával národnostní omezení volebního práva v duchu zákona þ. 28/1946
Sb. o úpravČ stálých voliþských seznamĤ, podle nČhož mČli aktivní volební právo jen
„státní obþané ýeskoslovenské republiky þeské, slovenské nebo jiné slovanské národnosti bez rozdílu pohlaví“, kteĜí v den vyložení voliþských seznamĤ pĜekroþili 18 let,
mČli bydlištČ v obci (tato podmínka se nevztahovala na pĜíslušníky branné moci a Sboru národní bezpeþnosti) a nebyli vylouþeni ze zpĤsobilosti výkonu volebního práva
z dĤvodu ztráty svéprávnosti, rozhodnutí soudu nebo vČzení.
Tabulka þ. 41: VOLBY DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, KVċTEN 1948

pro kandidátku Národní fronty
bílých lístkĤ
neplatných hlasĤ

ýESKÉ ZEMċ
% hlasĤ
87,12
9,32
3,56

SLOVENSKO
% hlasĤ
84,91
13,98
1,11

V roce 1954 byl pĜijat nový volební zákon þ. 27/1954 Sb., který zavedl vČtšinový systém s jednomandátovými volebními obvody, a to s požadavkem zisku absolutní vČtšiny hlasĤ ke zvolení. Volby byly nadále definovány jako právní akt vykonávaný na základČ obecného, rovného a pĜímého volebního práva tajným hlasováním
(§ 1, odst. 2). Volební právo pĜíslušelo podle paragrafu 2 všem obþanĤm ýeskoslovenské republiky, kteĜí v den volby dosáhli vČku 18 let, bez ohledu na národnostní pĜíslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zamČstnání, dobu pobytu, sociální pĤvod, majetkové pomČry a dĜívČjší þinnost. Právo volit nemČly osoby, které byly pravomocnČ
odsouzeny ke ztrátČ þestných obþanských práv, a to po dobu, po kterou ztráta tČchto
práv trvala, a osoby, které byly pravomocnČ zbaveny zcela nebo zþásti svéprávnosti
pro duševní poruchu. Pasivní volební právo bylo dáno tČm, kdo mČli aktivní volební
právo a dosáhli vČku 21 let.
Zavedení vČtšinového volebního principu se týká ustanovení þásti III tohoto volebního zákona. Podle paragrafu 10:
„(1) Volby do Národního shromáždČní se konají podle volebních obvodĤ.
(2) V každém volebním obvodu se volí jeden poslanec.
(3) Náhradníci se nevolí.“
Volební obvody byly vytváĜeny tak, „aby na každých 35 000 obyvatel pĜipadl jeden
volební obvod“ (§ 11 odst. 1). Tento klíþ znamenal, že se Národní shromáždČní rozšíĜilo ve svém druhém volebním období z 300 poslancĤ na 368.
Podle paragrafu 44 „zvolen je ten kandidát, který obdržel nadpoloviþní vČtšinu
všech platných hlasĤ, odevzdaných ve volebním obvodu“. Jestliže kandidát (žádný
z kandidátĤ) nedostal nadpoloviþní vČtšinu platných hlasĤ, mČly se nejpozdČji do þtr244
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nácti dnĤ od prvních voleb konat volby nové – pĜípadnČ obvodní komise „vyhlásí opČtovnou volbu mezi dvČma kandidáty, kteĜí obdrželi nejvČtší poþet hlasĤ“ (§ 47 odst. 1),
což je obdoba volebního systému francouzské páté republiky. ObdobnČ se mČly konat
do 14 dnĤ nové volby v pĜípadČ, že poþet odevzdaných hlasĤ v obvodu byl menší než
polovina voliþĤ, kteĜí mají v obvodu hlasovací právo. Na uprázdnČné místo poslance
nenastupoval náhradník, ale byla stanovena povinnost konat doplĖovací volby nejpozdČji 60 dnĤ po uprázdnČní místa poslance Národního shromáždČní. ěízením voleb do
Národního shromáždČní byla povČĜena ústĜední volební komise, jejíž složení vzniklo
na základČ návrhu ÚstĜedního akþního výboru Národní fronty rozhodnutím vlády.
Základní omezení volebního práva bylo obsaženo v þásti IV. Podle paragrafu
21 odst. 1 „kandidáti pro volbu do Národního shromáždČní jsou kandidáty Národní
fronty jakožto svazku dČlníkĤ, rolníkĤ a pracující inteligence“. Podle odstavce
2 „shromáždČní dČlníkĤ, rolníkĤ a ostatních pracujících na závodech, úĜadech a vesnicích a shromáždČní vojákĤ a pĜíslušníkĤ ostatních ozbrojených sborĤ pĜedkládají návrhy na kandidáty Národní frontČ.“ Takto byla zásadnČ omezena možnost navrhovat
kandidáty a tím i možnost výbČru mezi nimi prostĜednictvím voleb. Tato situace byla
v období byrokratického socialismu zdĤvodĖována argumenty trojího druhu:
x ýasto se poukazovalo na formální charakter liberálních volebních systémĤ a
volební manipulaci. Volby v liberálních demokraciích jsou podle této teze volbami bez výbČru, neboĢ nedávají možnost systémové zmČny spoleþenského Ĝádu,
hlasování je závislé na sdČlovacích prostĜedcích a ty jsou Ĝízené množstvím dostupných financí. Proto též nadČjná kandidatura je spojená ani ne tak s logikou argumentace a kvalitou programu, jako s množstvím penČz.
x Jednotu lidu je nutné chránit pĜed rozpadem na hašteĜivé a sobecké politické strany.
Lid má jednotný zájem, který je nutné vyjádĜit v jednotném programu a zabezpeþit jeho realizaci.
x Smyslem voleb není výbČr kandidátĤ voliþem, je v zabezpeþení kvalitní úrovnČ
Ĝízení spoleþnosti v duchu zájmu lidu. Proto se též tČžištČ voleb pĜesouvá do pĜípravné þásti, kdy se formuje program dalšího rozvoje – volební program Národní
fronty – a pĜedem se vybírají nejvhodnČjší reprezentanti lidu. Z hlediska modelu by
bylo možné Ĝíci, že témČĜ všichni obþané byli þleny nČkteré z organizací Národní
fronty a mohli se úþastnit shromáždČní navrhujících Národní frontČ kandidáty, þímž
by bylo možné demokratiþnost voleb zachovat tak, že by se vlastnČ volby rozdČlily
na dvČ þásti. Jenže faktická mocenská byrokratizace života Národní fronty a vedoucí role komunistické strany v praxi vedly k tomu, že vize jednotného zájmu spoleþnosti þi obecné vĤle vyústila:
 v technokratické definování zájmu lidu, kdy vše poþínalo vymezením obecného cíle a od nČho smČrem shora dolĤ bylo rozhodováno o dílþích cílech a
pĜidČlených prostĜedcích. Zájem lidu byl vidČn jako vnitĜnČ bezkonfliktní
a vlastnČ bez potĜeby demokratické samosprávy;
 ve výbČr jednoho kandidáta na jeden volební obvod, a to na základČ rozhodnutí shora. Tím byla likvidována demokratická podstata voleb jako výbČru voliþĤ mezi nejménČ dvČma svobodnČ kandidujícími uchazeþi o funkci.
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V této situaci již volby ztrácely podobu výbČru z nČkolika kandidátĤ a staly se
plebiscitem o programu Národní fronty þi usnesení posledního sjezdu Komunistické strany ýeskoslovenska. V praxi se však þasto nejednalo ani o plebiscit v pravém
slova smyslu, protože manifestaþní hlasování narušovalo demokratický prĤbČh tohoto
nástroje pĜímé demokracie. Podle zákona však šlo o demokratický plebiscit v tom
smyslu, že byla zaruþována tajnost hlasování – podle paragrafu 31 „ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístkĤ urþeny zvláštní prostory oddČlené tak, aby
byla zaruþena tajnost hlasování. V tČchto prostorech nesmí být nikdo pĜítomen zároveĖ
s voliþem, ani þlen volební komise.“ Zákonem však nebyla stanovena povinnost jít do
této oddČlené místnosti. Protože zákon umožĖoval odmítnutí kandidáta jeho škrtnutím
na hlasovacím lístku – ne však vepsání nového kandidáta –, vznikla nedemokratická
situace: bylo organizováno manifestaþní hlasování bez odchodu do oddČlených prostor,
a tak každý, kdo tyto prostory navštívil, byl automaticky pokládán za osobu, která chce
upravit hlasovací lístek škrtnutím kandidáta. Tím se narušovala idea tajnosti hlasování.
Z druhé strany je však nutné dodat, že až volební zákon z roku 1954 zrušil volební
povinnost – což sice lze pokládat za úþelové opatĜení, ovšem tato úprava odpovídá
moderní definici volebního práva.
Do nového volebního zákona se promítla též idea vázaného mandátu zástupcĤ lidu v parlamentu. Zákon þ. 27/1954 Sb. ve své þásti VIII. stanovil principy, na jejichž
základČ mohl být poslanec odvolán svými voliþi. Podle paragrafu 51 byla tato možnost
zformulována tak, že o odvolání poslance rozhodovali voliþi jeho obvodu. Návrh na
odvolání se podával stejnČ jako návrh na kandidáta, ale vládČ republiky. O odvolání se
rozhodovalo tak, že voliþi vložili do volební schránky hlasovací lístek, na nČmž škrtnutím nehodícího se pĜedtisku dávali najevo, zda jsou pro odvolání poslance nebo ne.
Poslanec mohl být odvolán, úþastnila-li se hlasování o jeho odvolání alespoĖ polovina
voliþĤ s hlasovacím právem a byla-li pro odvolání odevzdána nadpoloviþní vČtšina
platných hlasĤ.
FormálnČ definovaný demokratický prvek v podobČ vázaného mandátu a možnosti
odvolat poslance byl však znehodnocen pojetím politického systému s vedoucí úlohou
komunistické strany. Samo akceptování vedoucí politické síly ve spoleþnosti narušuje
moderní koncepci dČlby moci s jejím vyvážením zákonodárné, výkonné a soudní moci,
se systémem brzd a protivah v podobČ nejrĤznČjších decentralizaþních opatĜení v Ĝízení
spoleþnosti, kontrolní role veĜejného mínČní atd. PĜedpokladem využití práva kontroly nad výkonem funkce poslance je totiž uznání myšlenky o zákonité sebekorupci moci a možnosti omezení této korupce systémovým rozdČlením mocenských
funkcí a vytvoĜením rovnováhy uvnitĜ této moci. V této tezi je obsažena nejen nutnost
kontroly moci, ale i specifické mocenské postavení poslancĤ, jejich svoboda a pravomoci ve vztahu k ostatním mocenským složkám politického systému – tedy i vítČzné
politické strany. Bez dČlby moci je obtížné naplnit ideu svobodných voleb. SamozĜejmým požadavkem kontroly práce poslance je i svobodný pĜístup k informacím o výkonu této funkce.
Podle principĤ, vtČlených do volebního zákona þ. 27/1954 Sb., probČhly v kvČtnu
1954 volby do Národního shromáždČní a do Slovenské národní rady. V letech 1960 a
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1964 následovaly pak další volby do Národního shromáždČní, které se konaly podle
stejných zásad. PĜi volbách do Národního shromáždČní v roce 1954 získala kandidátka
Národní fronty 97,89 % odevzdaných hlasĤ, v roce 1960 pak 99,86 % v þeských zemích a 99,77 % na Slovensku. Volby v roce 1964 probČhly po pĜijetí socialistické
ústavy jako volby všeobecné – pro kandidátku Národní fronty bylo pĜi volbách do
Národního shromáždČní odevzdáno 99,9 % lístkĤ, do Slovenské národní rady 99,9 %,
do národních výborĤ 99,8 % a na funkce soudcĤ okresních soudĤ 99,9 % hlasĤ.
Stejné volební zásady byly využity pĜi volbách do národních výborĤ všech stupĖĤ, a to poprvé v kvČtnu 1954 – tehdy šlo vlastnČ o první volby do národních výborĤ
od osvobození ýeskoslovenska v roce 1945. TČmto volbám pĜedcházelo pĜijetí ústavního zákona o národních výborech v bĜeznu 1954 (þ. 12/1954 Sb.), podle jehož prvního paragrafu „národní výbory jsou orgány státní moci pracujícího lidu ýeskoslovenska“. Ustaveny byly krajské, okresní, obvodní a místní národní výbory a ÚstĜední národní výbory v Praze a BratislavČ. Podle zákona þ. 13/1954 Sb. byly národní výbory
„povinny skládat ze své þinnosti úþty voliþĤm a podávat jim o ní pravidelné zprávy“.
Následoval zákon þ. 14/1954 Sb. o volbách do národních výborĤ, který vymezil volební právo jako obecné, rovné, pĜímé a tajné. Podle paragrafu 55 tohoto zákona byli kandidáti na poslance do národních výborĤ kandidáty Národní fronty jakožto svazku dČlníkĤ, rolníkĤ a pracující inteligence, pĜiþemž „pro každý volební obvod mĤže být navržen jeden nebo více kandidátĤ“. Podle paragrafu 67 mČl voliþ dvojí možnost: ponechat na hlasovacím lístku jméno kandidáta, pro nČhož hlasoval, nebo jméno kandidáta,
jehož odmítal, škrtnout. Volby byly provádČny na vČtšinovém principu pĜi požadavku
absolutní vČtšiny platných odevzdaných hlasĤ pro zvolení. Jestliže žádný z kandidátĤ
neobdržel nadpoloviþní poþet hlasĤ, mČly se do þtrnácti dnĤ konat nové volby, a to
pouze pĜi kandidatuĜe dvou nejúspČšnČjších kandidátĤ. ObdobnČ se mČly konat nové
volby do þtrnácti dnĤ v pĜípadČ, nebyla-li pĜi volbách nadpoloviþní úþast voliþĤ. Paragraf 86 poþítal s možností odvolat þlena národního výboru „rozhodnou-li o tom voliþi
jeho volebního obvodu“, a to stejnou procedurou jako pĜi kandidatuĜe – vþetnČ zachování tajnosti hlasování.
Takto byl dobudován politický systém, který formálnČ zakládal nový, ve srovnání
s 1. republikou vyšší stupeĖ demokratiþnosti Ĝízení spoleþnosti. Problémem ovšem
bylo, že v okamžiku svého dobudování již národní výbory pĜestaly být orgány
místní samosprávy v pravém slova smyslu a staly se souþástí celého systému vazeb
v rámci tak zvaného demokratického centralismu. Demokratický centralismus
pĜedpokládal nikoliv územní samosprávu jakožto vydČlení pravomocí a prostĜedkĤ pro
správní lokality podle jejich vlastního uvážení, ale centralizaci potĜeb a prostĜedkĤ
zdola nahoru a rozhodování shora dolĤ pĜi zvážení potĜeb spoleþnosti þi státu jako
celku. Samospráva byla postátnČna. V praxi ovšem byl i tento omezený stupeĖ demokratického rozhodování a Ĝízení byrokraticky deformován omezením demokracie pĜi
výbČru kandidátĤ do zastupitelských sborĤ národních výborĤ, nedostateþným zvažováním potĜeb míst a v neposlední ĜadČ také technokratickým definováním celospoleþenských potĜeb.
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Z hlediska politického systému, volebních norem a techniky výbČru poslancĤ byla
v následujícím vývoji zajímavá dvČ období. PĜednČ to byly právní zmČny, které souvisely s pĜijetím socialistické ústavy a ústavního zákona o federaci. Tím druhým byly
politicko-právní zmČny ve volených orgánech v souvislosti s tzv. konsolidací po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území ýeskoslovenska v srpnu 1968.
Ústava ýeskoslovenské socialistické republiky byla pĜijata jako ústavní zákon
þ. 100/1960 Sb. v þervenci 1960. V þlánku 3 odstavci 1) definuje volební právo do
všech zastupitelských sborĤ jako obecné, rovné a pĜímé s tajným hlasováním. Ústavou
bylo stanoveno, že aktivní volební právo pĜísluší obþanĤm od 18 let, pasivní pak od 21
let. V dalších odstavcích pak je definován imperativní mandát tehdejšího poslance:
„2) ýlenové zastupitelských sborĤ – poslanci – jsou povinni být ve stálém styku se
svými voliþi, dbát jejich podnČtĤ, skládat jim úþty ze své þinnosti a podávat jim
zprávy o þinnosti sboru, jehož jsou þleny.
3) ýlen kteréhokoli zastupitelského sboru mĤže být z rozhodnutí svých voliþĤ kdykoli odvolán.“
Takovéto ústavní definování povinnosti poslancĤ skládat úþty voliþĤm odpovídá
rousseauovské vizi o jednotČ vĤle reprezentanta a veĜejnosti. Návrh na odvolání poslance mČl podávat ten orgán Národní fronty, který jej vybíral z navržených na kandidáta za poslance. Návrh mČl být poslanci k ústnímu þi písemnému vyjádĜení sdČlen
s uvedením dĤvodĤ. Poté návrh na odvolání oznamoval pĜíslušný orgán Národní fronty
pĜedsednictvu Národního – pozdČji Federálního – shromáždČní þi pĜedsednictvu národní rady nebo radČ národního výboru. Ty pak zajistily svolání veĜejných schĤzí
voliþĤ ve volebním obvodu. O návrhu na odvolání poslance mČli rozhodovat voliþi na
tČchto schĤzích, a to podle paragrafu 49, þl. 4, veĜejným hlasováním. Protože podle
volebních zákonĤ neexistovali náhradníci na poslance, uvolnČné místo za poslance
odvolaného mČlo být obsazeno volbou poslance nového. S výjimkou pĜedstavy o veĜejných schĤzích s veĜejným hlasováním o odvolání pĜedstavuje institut odvolání poslance nespornČ zajímavý prvek rozvoje demokracie, využití zásad pĜímé demokracie
v zastupitelském systému. V praxi však tento postup nebyl užíván – a pro „rekonstrukci“ parlamentu v letech 1969 a 1990 bylo použito jiné, rychlejší, ale mnohem ménČ
demokratické metody.
Ústavní zákon 143/1968 Sb. o þeskoslovenské federaci, pĜijatý v Ĝíjnu 1968, mČnil strukturu vrcholných zastupitelských sborĤ. Z jednokomorového Národního shromáždČní bylo vytvoĜeno dvoukomorové Federální shromáždČní, složené ze SnČmovny lidu a SnČmovny národĤ pĜi rovnoprávnosti obou snČmoven. K platnému
usnesení Federálního shromáždČní byl nutný souhlas obou snČmoven – nešlo-li ovšem
o vnitĜní záležitost jedné ze snČmoven. Poþet poslancĤ SnČmovny lidu byl stanoven
na 200 poslancĤ, volených v celé ýeskoslovenské socialistické republice pĜímou
volbou v jednomandátových volebních obvodech, pĜiþemž na každý obvod mČl
pĜipadnout pĜibližnČ stejný poþet obyvatel. SnČmovna národĤ mČla vyjádĜit rovnoprávné postavení obou republik federálního státu. Z jejích 150 poslancĤ bylo
voleno v ýeské socialistické republice 75 a ve Slovenské socialistické republice
také 75 pĜímou volbou v jednomandátových volebních obvodech. ObČ snČmovny
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byly voleny na pČt let. ZároveĖ zákon o federaci opČtovnČ zĜídil ýeskou národní
radu, vymezil základní pravomoci obou národních rad a stanovil poþet jejich poslancĤ: u ýeské národní rady na 200 poslancĤ, u Slovenské národní rady na 150 poslancĤ.
Podmínky volebního práva a zpĤsob výkonu volebního práva a odvolání poslancĤ
stanovily zvláštní zákony národních rad.
Z hlediska reprezentativní vlády bylo vytvoĜení ýeské národní rady v roce 1968 dĤležitou promČnou: vytváĜely se zákonodárné, výkonné i soudní orgány, reprezentující
zájmy þeského národa ve federalizovaném státČ. Byla tak odstraĖována nepochopitelná
asymetrie ve výstavbČ státních orgánĤ v ýeskoslovensku, kde do té doby existovaly
vedle ústĜedních orgánĤ ještČ státní orgány slovenské, ale ne þeské.
ýeská národní rada ovšem vznikla v roce 1968 na základČ ústavního zákona
þ. 77/1968 Sb. o pĜípravČ federálního uspoĜádání ýeskoslovenské socialistické republiky jako prozatímní orgán se 150 poslanci zvolenými Národním shromáždČním na návrh vedení Národní fronty z poslancĤ Národního shromáždČní a z význaþných pĜedstavitelĤ veĜejného života þeského národa, kteĜí poslanci nebyli. Tento prozatímní orgán
mČl právo pĜedkládat Národnímu shromáždČní návrhy týkající se federativního uspoĜádání ýeskoslovenska a zajišĢovat pĜípravné práce, spojené s ustanovením þeských státních orgánĤ. Na základČ ústavního zákona o federaci provedla ýeská národní rada
doplĖovací volbu – pĜesnČji Ĝeþeno kooptaci – do poþtu zákonem stanovených 200
poslancĤ, kteĜí nabyli 1. ledna 1969 všech práv a povinností poslancĤ. ObdobnČ rozšíĜila svĤj poþet i Slovenská národní rada.
Konstituování zastupitelských orgánĤ novČ vzniklé federace bylo poznamenáno
dramatickými událostmi po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území ýeskoslovenska
v srpnu 1968. UspoĜádat v tehdejší atmosféĜe jakékoliv volby se jevilo mocenské elitČ
jako sebevražedné. Ovšem již v dubnu 1968 rozhodlo pĜedsednictvo Národního shromáždČní o odkladu voleb na pozdČjší termín, a tak mandát poslancĤ, zvolených
v roce 1964, konþil až volbami roku 1971. Tím byla odĤvodnČna kooptace v rámci
národních rad – proto též zvláštní konstituování dvoukomorového Federálního
shromáždČní po nabytí platnosti ústavního zákona o federaci. PĜednČ se poslanci,
zvolení do Národního shromáždČní v roce 1964 ve všeobecných volbách, stali poslanci SnČmovny lidu. SnČmovna národĤ pak byla zvolena – pĜesnČji Ĝeþeno delegována – národními radami z tČch poslancĤ národních rad, kteĜí nebyli poslanci
Národního shromáždČní.
TČmito politicky motivovanými kooptacemi a delegacemi na poþátku roku 1969
nekonþilo narušování volebního práva. Ústavní zákon þ. 117/1969 Sb. v paragrafu
3 uvádí, že „zastupitelský sbor mĤže svého poslance zbavit poslanecké funkce, jestliže
to navrhne pĜíslušný orgán Národní fronty“. ZároveĖ se v pĜedcházejícím paragrafu
2 vytváĜel prostor pro zaplnČní takto uvolnČného místa v zastupitelských sborech: „Vyžaduje-li to Ĝádný chod zastupitelského sboru, mĤže tento sbor na návrh pĜíslušného
orgánu Národní fronty doplnit volbou poþet svých þlenĤ.“ Protože podle ústavy (þlánek 2) státní moc mohly vykonávat jen zákonodárné sbory zvolené lidem, lze konstituování a rekonstrukce zákonodárných sborĤ v letech 1968 až 1971 pokládat za neústav249
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ní. V každém pĜípadČ bylo v rozporu s demokratickými zásadami voleb – což stejnou
mČrou platí i o rekonstrukci zákonodárných sborĤ na zaþátku roku 1990.
Problematiky voleb se dotýkal i ústavní zákon þ. 144/1968 Sb. O postavení národností v ýeskoslovenské socialistické republice. Ten v þl. 2 uvádČl, že „národnosti
jsou pĜimČĜenČ ke své poþetnosti zastoupeny v zastupitelských sborech a v jiných volených orgánech“. Tento v zásadČ demokratický požadavek však nelze zabezpeþit žádným demokratickým volebním systémem – snad jen tehdy, když je použit systém jednojmenného pĜenosného hlasování umožĖující koncentrovat hlasy i rozptýlených pĜedstavitelĤ národnostních menšin. Ovšem i tehdy je tento cíl dosažitelný jen za dvou
pĜedpokladĤ: (a) pĜedstavitelé menšin budou hlasovat podle národnostního cítČní, nebudou se tedy orientovat podle svých sociálních, náboženských þi postmoderních hodnot; (b) poþet mandátĤ bude natolik velký, že umožní zastoupení i té nejmenší národnostní skupiny alespoĖ jedním poslancem. PĜi používání vČtšinového systému – platným napĜíklad v roce 1981 nebo 1986, kdy ve SnČmovnČ lidu zasedlo shodnČ sedm
poslancĤ maćarské, dva ukrajinské, jeden polské a jeden nČmecké národnosti a ve
SnČmovnČ národĤ jedenáct maćarské, dva ukrajinské, a po jednom poslanci polské a
nČmecké národnosti – bylo možné dosáhnout statisticky pomČrnČ pĜesného odrazu
národnostního složení jen administrativním rozhodnutím. A navíc je v tomto vyjádĜení
národnostní pestrosti státu patrný jeden problém: zmínČný ústavní zákon v þl. 1 definuje ýSSR jako „spoleþný stát þeského a slovenského národa a národností, žijících na
jeho území“, který „zabezpeþuje maćarské, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti
možnosti a prostĜedky všestranného rozvoje“. PĜi takovémto výþtu národností se vtírá
se otázka, jak to bylo se zastoupením a kulturním rozvojem mnohatisícové národnostní
skupiny RomĤ, ale i ménČ poþetné skupiny NČmcĤ.
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„Anglický lid si myslí, že je svobodný;
velice se mýlí:
je jím jen bČhem volby þlenĤ parlamentu;
jakmile jsou zvoleni, je otrokem, není niþím.“
Jean Jacques Rousseau,
O spoleþenské smlouvČ

Volební souþasnost

12.

Politické zmČny po roce 1989

V parlamentních volbách 8. a 9. þervna 1990 šlo o víc než o pouhé zvolení poslancĤ. Politický systém, vycházející z koncepce vedoucí role Komunistické strany ýeskoslovenska, se zhroutil. Jeho rozklad vstoupil po 17. listopadu 1989 do nové fáze, jejímž
vrcholem se stalo jednání u kulatého stolu – jednání vládních sil s opozicí. V politickém systému je takovýto „kulatý stĤl“ vždy projevem hluboké krize, a to krize
dvojjediné. PĜednČ je uznáním, že politické síly oficiální reprezentace a síly opozice
se dostaly do rovnováhy, nebo že je dokonce síla opozice vČtší než síla vlády. A za
druhé se ukazuje, že pĜípadnČ existující zastupitelský sbor v podobČ parlamentu
neodráží požadavky veĜejnosti. Není tudíž ani místem, kde lze problémy Ĝešit pomocí doposud obvyklých procedur. Bývá tomu tak proto, že buć tyto procedury vĤbec
neexistují, nebo jsou omezeny jen na vládnoucí skupinu þi pĜestaly fungovat. Proto
témČĜ každá koneþná dohoda, dosažená pĜi jednání u kulatého stolu, musí obsahovat ujednání o nových volbách.

12.1. Mezinárodní kontext
Zvláštnosti þeskoslovenského postupu na cestČ k liberální demokracii však neznamenají, že by „sametová revoluce“ byla dramatickým zlomem ve svČtových dČjinách,
originálním pĜíspČvkem ýechĤ a SlovákĤ k vývoji civilizace. ZmČny v ýSSR po listopadu 1989 byly do znaþné míry zapĤsobeny širšími geopolitickými promČnami v EvropČ v dĤsledku rozpadu moci SovČtského svazu. Ovšem i cesta SovČtského svazu
k liberální demokracii zapadá do urþitých globálních souvislostí, o nichž byla Ĝeþ
v 1. kapitole této knihy. Ani režim, ani zpĤsob pĜedávání moci nebyl v ýeskoslovensku
roku 1989 originální. NapĜíklad Huntington rozlišuje þtyĜi zpĤsoby pĜedání moci, což
v pĜípadČ 35 zmČn není mnoho:
x PĜednČ jde o transformaci režimu, což znamená, že samotná vládnoucí elita zmČní
zpĤsob vlády. PĜi tomto zpĤsobu zmČn je vláda silnČjší než opozice.
x Druhým modelem zmČny je nahrazení panující skupiny jinou elitou, pĜiþemž na
tomto nahrazení se podílí i vládnoucí elita. Akce vlády jsou kombinovány s akcemi
opozice, ve vládČ jsou reformisté, vláda je ochotná vyjednávat o zmČnách režimu
s opozicí, ale neiniciuje tyto zmČny.
x TĜetí cestou k demokracii je svržení vládnoucí elity, což je zpĤsob vycházející
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z jiného pomČru sil, než nahrazení: reformisté uvnitĜ režimu jsou slabí nebo neexistují a demokratizace vychází ze síly opozice.
x Zvláštní cestou k nastolení demokratického režimu mĤže být svržení vládnoucí elity
jiným státem zvenþí, tedy intervence.
Tabulka þíslo 42 ukazuje,1 jak podle tohoto dČlení jednotlivé zemČ po roce 1974
mČnily svojí vládu. Z tabulky je patrné, že Huntington Ĝadí ýeskoslovensko mezi ty
zemČ, kde mocenská elita se aktivnČ podílela na pĜechodu k liberální demokracii,
ovšem již v první etapČ této cesty byla vystĜídána jinou skupinou. Zvláštnost þeskoslovenské cesty k liberální demokracii není tedy spojena se zmČnami na vrcholech
mocenské pyramidy, ale až v dílþích aspektech nové politiky, které souvisejí s mravní
a intelektuální kvalitou nové elity.
Tabulka þ. 42: DEMOKRATIZAýNÍ PROCES, 1974 – 1990
ZPģSOB
ZMċNY
REŽIMU

CHARAKTER REŽIMU
jedna strana

transformace

(Tchaj–wan)
Maćarsko
(Mexiko)
(SSSR)
Bulharsko

16

5

vojenský

rasistická
oligarchie

ŠpanČlsko
Indie
Chile

Turecko
Brazílie
Peru
Ecuador
Guatemala
Nigérie**
Pákistán
Súdán**

–

3

8

–

(Nepál)

Uruguay
Bolívie
Honduras
Salvador
Jižní Korea

(Jižní Afrika)

5

1

ěecko
Argentina

–

*

nahrazení

Polsko
ýeskoslovensko
Nicaragua
Mongolsko

11

4

svržení

NDR

6
intervence
2
celkem 35

osobní

1
Grenada
1
11

1
Portugalsko
Filipíny
Rumunsko
3

–
–
7

2
(Panama)
1
16

–
–
–
1

Poznámka: Pro Samuela Huntingtona je základním kritériem demokratizace výbČr vlády prostĜednictvím otevĜených, konkurenþních, plnČ svobodných a vhodnČ Ĝízených voleb. * V závorkách jsou uvedeny zemČ, které provádČjí významnou liberalizaci, ale nedemokratizovaly se do
roku 1990; ** ZemČ, které se navrátily k autoritativní formČ vlády.

1

HUNTINGTON, Samuel P.: The Third Wave. Citované vydání, s. 113.
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Je zĜejmé, že dramatický zlom, který do života ýechĤ i SlovákĤ pĜinesl rok 1989,
nebyl výsledkem vlastní politické tvoĜivosti, ale souþást již dlouhodobČjších a obecnČjších trendĤ. Nebyl ani niþím mimoĜádným z hlediska vlastních þeských a slovenských
dČjin. VždyĢ ve 20. století zažili ýeši a Slováci sedm þi osm odlišných státních a
režimních uspoĜádání. Ta þerpala své státníky z domácích zdrojĤ, jejich výbČr byl ale
ohlasem mČnící se mocenské rovnováhy v EvropČ. Konstrukci þeské i slovenské státnosti, povahu režimu, ale také volbu jeho reprezentantĤ nelze oddČlit od celoevropských zmČn. Zásadní zmČny v ýeskoslovensku probČhaly jako ohlas vnČjších událostí,
nikoliv jako bezprostĜední výsledek vnitĜních potĜeb a vývojových promČn. Graf þíslo 4 ukazuje, jak se po 2. svČtové válce podle výzkumĤ Projekt Polity IV mČnily režimy v EvropČ.1
Graf þ. 4: REŽIMY V EVROPċ, 1946 až 2004

12.2. Rekonstrukce zastupitelských sborĤ
Z hlediska voleb ale zaþal vývoj k liberální demokracii po listopadu 1989 v ýeskoslovensku pĜeci jenom originálnČ. Jestliže všechny postsocialistické východoevropské
zemČ smČĜovaly pĜímo ke svobodným volbám, v ýeskoslovensku byla zvolena jako
mezietapa kopie „normalizaþního“ postupu Komunistické strany ýeskoslovenska po
obsazení státu vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 – tzv. rekonstrukce zákonodárných a zastupitelských sborĤ. Politicky byl tento krok po zvolení Václava
Havla prezidentem ýeskoslovenské socialistické republiky v prosinci 1989 Federálním
shromáždČním – sestaveným podle socialistických volebních zákonĤ a nomenklaturní
1

Viz Polity IV Project. Political Regime Characteristics and Transitions, 1800 - 2002.
– http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/.
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praxe tehdejší doby – zbyteþný. Šlo však o mimoĜádnČ dĤležitý, stále nedocenČný akt,
který ve svých dĤsledcích pĜedznamenal vývoj politické kultury v ýeskoslovensku pro
celé následující období.
Již v prosinci 1989 zaþaly na výzvu vedení KSý a nČkterých dalších stran Národní fronty rezignace na poslanecké mandáty. Protože se tento postup zdál pomalý,
byl v lednu 1990 pĜijat ústavní zákon þ. 14/1990 Sb. o odvolávání poslancĤ. Byli
odvolávání nejen nČkteĜí poslanci-komunisté vedením své vlastní strany, ale i nČkteĜí
poslanci ostatních stran Národní fronty. Poslance bez politické pĜíslušnosti odvolalo
vedení Národní fronty.
Na základČ rezignací a odvolání byla k 30. lednu dokonþena zásadní rekonstrukce Federálního shromáždČní. V jejím rámci se 102 poslanci vzdali svého mandátu
a 35 poslancĤ bylo odvoláno. Následovaly kooptace nových poslancĤ na základČ
návrhĤ Obþanského fóra a VeĜejnosti proti násilí. Výsledkem bylo, že poþátkem
února 1990 bylo ze 350 poslancĤ 152 bezpartijních (83 ve SnČmovnČ lidu a 69 ve
SnČmovnČ národĤ), tedy pĜeváženČ z Ĝad Obþanského fóra a VeĜejnosti proti násilí,
138 þlenĤ Komunistické strany ýeskoslovenska (79 ve SnČmovnČ lidu a 59 ve SnČmovnČ národĤ), po 18 poslancích mČla ýeskoslovenská strana lidová a ýeskoslovenská
strana socialistická (shodnČ 11 ve SnČmovnČ lidu a 7 ve SnČmovnČ národĤ), pČt poslancĤ bylo ze Strany slobody (2 ve SnČmovnČ lidu a 3 ve SnČmovnČ národĤ), þtyĜi
z Demokratické strany (2 ve SnČmovnČ lidu a 2 ve SnČmovnČ národĤ), tĜi ze sociální
demokracie (2 ve SnČmovnČ lidu a 1 ve SnČmovnČ národĤ), po dvou z ýeskoslovenské
demokratické iniciativy a KĜesĢansko–demokratické strany (shodnČ oba ve SnČmovnČ
lidu) a po jednom mandátu získaly Strana zelených a Maćarská nezávislá iniciativa
(shodnČ ve SnČmovnČ lidu); šest mandátĤ ve Federálním shromáždČní po této rekonstrukci zĤstalo neobsazeno. ZmČny tohoto typu probíhaly ve Federálním shromáždČní
až do voleb v þervnu 1990.
Poþátkem února probČhla rekonstrukce ýeské národní rady: novČ bylo obsazeno 63 mandátĤ, jeden zĤstal volný. Po tomto aktu 41 % mandátĤ zĤstalo Komunistické
stranČ ýeskoslovenska (82 mandátĤ), 25,5 % získalo Obþanské fórum (50 mandátĤ),
po 8,5 procentech získaly ýeskoslovenská strana socialistická a ýeskoslovenská strana
lidová (17 mandátĤ) a 16,5 % poslancĤ se nehlásilo k žádné politické stranČ þi hnutí
(33 mandátĤ). VzápČtí následovala rekonstrukce Slovenské národní rady, v jejímž
rámci bylo kooptováno 42 nových poslancĤ. Výsledkem všech tČchto rekonstrukcí
bylo, že ve všech zákonodárných sborech mČla po této úpravČ poprvé od roku 1948
komunistická strana ménČ než polovinu poslancĤ. To však nic nemČní na faktu, že
sama rekonstrukce zastupitelských sborĤ byla porušením volebního práva.
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Dnešní normativní úpravy voleb do Parlamentu ýeské republiky i Národní rady
Slovenské republiky mají své koĜeny v úpravČ ýeskoslovenské ústavy a ve federálních
zákonech, které byly pĜijaty v roce 1990. Z nich byly odvozeny i volební zákony pro
ýeskou národní radu a Slovenskou národní radu. A na nČ pak kontinuálnČ navazují
zákony dvou samostatných republik vzniklých v roce 1993 po rozdČlení ýeskoslovenska, tedy Ústava a volební zákony ýeské republiky a Ústava a volební zákony Slovenské republiky.
Volby v þervnu 1990 se odehrály v situaci, kdy v ýeskoslovensku pĜestala být lidská, obþanská a politická práva vnímána jako dar státu, ale byla pojata jako pĜirozený
projev autonomnosti jedince. Shromažćovací a spolþovací zákon i zákon o politických
stranách vytvoĜily právní podmínky pro svobodné zakládání spolkĤ, stran a hnutí. Volební zákon vytvoĜil politickým stranám a hnutím relativnČ shodné podmínky pro vedení pĜedvolební kampanČ.
Nejvyšší právní normou, která v ýSFR vymezila volební právo, se stala Listina základních práv a svobod, schválená Federálním shromáždČním v lednu 1991 (ústavní
zákon þ. 23/1991 Sb.). Podle paragrafu 2 ústavního zákona, jímž se uvozuje tato Listina základních práv a svobod, získaly na území ýSFR obecnou závaznost mezinárodní
smlouvy o lidských právech a základních svobodách, které byly ýeskou a Slovenskou
Federativní Republikou ratifikované a vyhlášené. Navíc tyto listiny získaly pĜednost
pĜed zákony státu. Toto dobrovolné omezení suverenity je nejen originální z hlediska
dČjin þeského a slovenského státu – neznala je ani 1. republika –, ale není ani zcela
bČžné ve svČtČ. V každém pĜípadČ však takto získala na území ýeskoslovenska závaznou platnost ustanovení o volbách, která jsou obsažena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Mezinárodním paktu o obþanských a politických právech
a v Evropské konvenci lidských práv. Podle platné Ústavy ýeské republiky (þl. 10)
i Ústavy Slovenské republiky (þl. 7, od. 5) mají ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidických právech a svobodách pĜednost pĜed zákony.
Problematikou volebního práva se zabývá i samotná Listina základních práv a svobod – zaĜazuje je tedy mezi základní lidská práva a svobody, konkrétnČ mezi politická
práva, a pozitivnČ jej vymezuje. Volební právo chápe jako osobní právo jednotlivce,
a to právo veĜejné, tedy jako nárok vĤþi veĜejné moci. Podle þlánku 21 Listiny:
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„(1) Obþané mají právo podílet se na správČ veĜejných vČcí pĜímo nebo svobodnou
volbou svých zástupcĤ.
(2) Volby se musí konat ve lhĤtách, nepĜesahujících pravidelná volební období, stanovená zákonem.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky
výkonu volebního práva stanoví zákon.
(4) Obþané mají za rovných podmínek pĜístup k voleným a jiným veĜejným funkcím.“
Toto vymezení odpovídá mezinárodnímu standardu. Jeho definice jako práva politického nevyluþuje využití technik pĜímé demokracie, naopak z formulace vyplývá
možnost využití jak pĜímé, tak i zastupitelské demokracie. Listina sice uvádí, že podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon, ale zároveĖ v þlánku 3 odstavec 1 obecnČ zakazuje censy volebního práva, neboĢ uvádí, že základní práva a svobody se zaruþují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického
þi jiného smýšlení, národního nebo sociálního pĤvodu, pĜíslušnosti k národnostní nebo
etnické menšinČ, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Podle nových právních pĜedpisĤ zĤstalo volební právo definováno jako obecné,
rovné a pĜímé s tajným hlasováním. Aktivní volební právo bylo konkretizováno
v zákonČ jako právo þeskoslovenských státních obþanĤ, kteĜí v den voleb dosáhli
vČku 18 let a zdržovali se v den voleb na území nČkterého z volebních krajĤ (nebyl
tedy nutný trvalý pobyt v ýSFR). Právo volit nemČli ti obþané:
x kteĜí byli zbaveni zpĤsobilosti k právním úkonĤm nebo jejichž zpĤsobilost k právním úkonĤm byla omezena (tato podmínka nebyla definována ani v ústavČ, ani ve
volebních zákonech, ale dĤrazem na obþanský zákoník se vztahuje na definici
pojmu, který je obsažen ve více než 30 právních pĜedpisech);
x jimž pĜekážkou ve výkonu volebního práva bylo zákonem stanovené omezení osobní svobody z dĤvodu:
a) ochrany zdraví lidu nebo
b) podle doplnČní novelou z roku 1992 byli ve výkonu trestu odnČtí svobody.
Pasivní volební právo pĜíslušelo zpoþátku všem obþanĤm od 21 let. Také podmínky uplatnČní volitelnosti zĤstaly v podstatČ nezmČnČny: kandidovat bylo možné jen
na kandidátce politické strany, hnutí þi koalice, byl vyžadován souhlas s kandidaturou
(þestné prohlášení-souhlas, že nejsou známy pĜekážky volitelnosti, jen na jedné kandidátní listinČ jedné politické strany, hnutí þi koalice – ne ale, že nekandiduje zároveĖ
napĜíklad do Federálního shromáždČní a ýeské národní rady). Byly definovány principy nesluþitelnosti výkonu poslaneckého mandátu (nikoli jeho nabytí) s funkcemi prezidenta, soudce, prokurátora, poslanec SnČmovny národĤ nemohl být zároveĖ poslancem SnČmovny lidu a naopak, poslancem Federálního shromáždČní nemohl být poslanec národní rady a naopak. Podmínkou výkonu poslaneckého mandátu (nikoli jeho
nabytí) bylo ovČĜení volby, složení poslaneckého slibu bez výhrad atd. Tyto zásady
odpovídaly standardnímu pojetí pasivního volebního práva. Až Ústava ýeské republiky, zĜizující Senát, provedla korekturu – zvýšila vČkovou hranici pro nabytí pasivního
volebního práva senátorĤ na 40 let.
258

Volební souþasnost

13.1. Volební systém a mandát poslance
Základní zmČny v pojetí reprezentace a volebního systému v ýeské a Slovenské
Federativní Republice probČhly ještČ pĜed pĜijetím Listiny základních práv a svobod.
Duch tČchto zmČn odpovídal úpravám ve všech postsocialistických zemích stĜední a
východní Evropy.
Volební systém byl po zmČnČ režimu v roce 1989 vymezen celou Ĝadou právních
norem. Zákonem Federálního shromáždČní ýSFR þ. 47/1990 Sb. byl vČtšinový volební systém zmČnČn na systém pomČrného zastoupení, na což pak navázaly i volební
zákony ýeské republiky (zákon þ. 54/1990 Sb.) a Slovenské republiky (zákon
þ. 80/1990 Sb.). Ten se využíval nejen pro volby zákonodárných sborĤ, ale i pro volby
komunální. Pouze v obecních volbách na Slovensku byly zavedeny pĜímé volby
starostĤ a primátorĤ (zákon þ. 346/1990 Sb.), které se opíraly o principy vČtšinového systému.
Ústavním zákonem þ. 46/1990 Sb. z února roku 1990 byla upravena Ústava ýSSR,
a to mimo jiné v pasážích, týkajících se koncepce reprezentace. V první ĜadČ byla zmČna povahy poslaneckého mandátu: vázaný poslanecký mandát nahradil mandát
volný. ZmČna probČhla napĜed vyškrtnutím þásti tČch þástí tehdy platné ústavy, v nichž
se hovoĜilo o tom, že poslanci zastupují „pracující lid“, jsou jím voleni a odvolatelní.
Odstavec 2) þlánku 3 byl pozmČnČn tak, že podle nového znČní „þlenové zastupitelských sborĤ – poslanci – jsou povinní vykonávat svĤj mandát osobnČ, podle svého
svČdomí a nejlepšího pĜedsvČdþení; nejsou vázáni pĜíkazy, které se týkají výkonu
mandátu.“ Tuto podobu volného mandátu schválilo Federální shromáždČní ovšem až
poté, kdy bylo rekonstruováno na základČ deformovaného pojetí vázaného mandátu.
Na odvolatelnost poslance neexistuje jednotný názor. Americký politolog Thomas
Cronin v knize PĜímá demokracie popisuje proceduru odvolání volených þinitelĤ tak,
jak se praktikuje ve Spojených státech. Podle údajĤ tohoto autora mají voliþi v patnácti
státech USA, v District of Columbia, na Guamu a na Virgin Islands právo odvolat volené státní þinitele, v tĜicet šesti státech je povoleno odvolání rĤzných místních þinitelĤ.
Odvolání povoluje voliþĤm zrušit mandát veĜejných þinitelĤ ve dvouetapové proceduĜe: pĜednČ je nutná petice s urþitým množstvím podpisĤ – zpravidla se jedná o 25 %
úþastníkĤ bývalých voleb; pak následují speciální nové volby. Do napsání Croninovy
knihy byl v minulém století ve Spojených státech takto odvolán jeden guvernér, Ĝada
státních zákonodárcĤ a na dva tisíce místních þinitelĤ, pĜiþemž se uskuteþnilo þtyĜi až
pČt tisíc odvolacích hlasování. OdpĤrcĤm ideje pĜímé demokracie pak Cronin adresuje
poznámku, že zákonodárná lidová „iniciativa, referendum a odvolání nebudou vČtší
hrozbou principĤm reprezentace než soudní pĜezkoumání (rozhodnutí zákonodárného
sboru þi vlády) nebo exekutivní veto“.1
PĜi pĜechodu k liberální demokracii v ýeskoslovensku stanovily zákony postupnČ
odlišnou délku mandátu poslance. V roce 1990 byla stanovena délka mandátu poslance
Federálního shromáždČní a národních rad na dva roky a volební období obecních zastupitelstev byla vymezeno na þtyĜi roky. V roce 1992 poslanci zákonodárných sborĤ
1

CRONIN, Thomas E.: Direct Democracy. Citované vydání, s. 196.
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získali mandát na þtyĜi roky (poslanci Federálního shromáždČní se mandátu zĜekli koncem roku 1992 ústavním zákonem, který zrušil ýSFR).

13.2. Volební zákony
Pro charakteristiku volebního systému v dobČ konání voleb do Federálního shromáždČní roku 1990 a 1992 je nejdĤležitČjší již zmínČný zákon Federálního shromáždČní ýSFR þ. 47/1990 Sb., který byl zmČnČný a doplnČný zákonným opatĜením pĜedsednictva Federálního shromáždČní þ. 208/1990 Sb. a zákonem þ. 59 (úplné znČní zákona,
vyhlášeného pĜedsednictvem Federálního shromáždČní þ. 60/1992 Sb.). Volební systém pro ýeskou republiku byl upraven zákonem ýeské národní rady þ. 54/1990 Sb. o
volbách do ýNR, který byl zmČnČn a doplnČn zákonným opatĜením pĜedsednictva
ýNR þ. 221/1990 Sb., zákonem ýNR þ. 435/1991 Sb. a zákonem ýNR þ. 94/1992 Sb.
Volby do obcí v roce 1992 pak upravil zákon ýeské národní rady þ. 368/1990 a zákon
þ. 346/1990 Slovenské národní rady.
Ideová iniciativa pĜi zmČnČ pojetí reprezentace, volebního systému i jeho konkretizace v zákonech, byla na stranČ Federálního shromáždČní – Národní rady se v zásadČ
pĜizpĤsobovaly. Proto i rozbor v této knize vychází v první ĜadČ z volebního zákona
pro Federální shromáždČní, pĜestože politická iniciativa v letech 1991 a 1992 postupnČ
pĜecházela na republikové orgány. Podle uvedeného zákona se volilo do dvou komor
Federálního shromáždČní: SnČmovny lidu a SnČmovny národĤ. Hned první paragraf
zákona stanovil, že se volby mají konat na základČ všeobecného, rovného a pĜímého
volebního práva tajným hlasováním podle zásady pomČrného zastoupení. Zákon tedy
potvrdil návrat k systému pomČrného zastoupení, známému z 1. a 3. republiky.
Byla zachována zásada, že volby vyhlašuje pĜedsednictvo Federálního shromáždČní
– tedy ne prezident. O tento princip byl sveden zápas, avšak ani jedno z tČchto dvou
pojetí nepĜedstavovalo více nebo ménČ demokracie. NapĜíklad ve Spojených státech je
datum voleb pevnČ stanoveno ústavou v pravidelném nemČnném rytmu, zatímco ve
Velké Británii má pĜedseda vlády právo vyhlásit pĜedþasné volby. Volby vyhlašovalo
pĜedsednictvo Federálního shromáždČní, a to tak, že muselo stanovit den voleb nejpozdČji 90 dnĤ pĜed jejich konáním.
Kandidátní listiny pro volby do zákonodárných sborĤ mohly podávat pouze
politické strany, hnutí a koalice – tedy nemohli kandidovat jednotlivci. Paragraf 21a
zákona þ. 60/1992 Sb. upozorĖoval, že „jestliže dojde k rozpuštČní politické strany
v dobČ po zaregistrování kandidátní listiny krajskou volební komisí, pĜi rozdČlování
mandátĤ se k takovéto politické stranČ nepĜihlíží“. I politické strany þi hnutí musely pĜi
podávání kandidátních listin alespoĖ u krajské volební komise ke kandidátní listinČ
pĜipojit nejménČ 60 dní pĜed zaþátkem voleb prohlášení, že mají nejménČ deset tisíc
individuálních þlenĤ nebo petici požadující, aby tato politická strana kandidovala, podepsanou tolika dalšími oprávnČnými voliþi, kolik se jich politické stranČ nedostává na
poþtu individuálních þlenĤ. Podle novel z roku 1992 se tato povinnost nevztahovala na
politické strany a hnutí, které byly zastoupeny v zákonodárných sborech 60 dnĤ pĜed
vyhlášením voleb nebo ve volbách roku 1990 (v pĜípadČ Federálního shromáždČní se
jednalo o volby do SnČmovny lidu) získaly nejménČ deset tisíc hlasĤ.
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PonČkud odlišné pojetí pĜinesl zákon ýeské národní rady o volbách do obcí a
mČstských zastupitelstev (zákon þ. 368/1990 Sb.). Podle paragrafu 19 tohoto zákona
mohly kandidátní listiny pĜedkládat „volební strany“, pĜiþemž paragraf 18 téhož zákona chápal jako volební stranu registrované politické strany, politická hnutí, jejich
koalice a nezávislé kandidáty, popĜípadČ jejich sdružení. StruþnČ Ĝeþeno, ve volbách do obecních mČstských zastupitelstev mohli kandidovat i nezávislí kandidáti
mimo stranické listiny, ve volbách do zákonodárných sborĤ nikoliv.
Kandidátní listiny do zákonodárných sborĤ se podávaly nejpozdČji do 60 dnĤ pĜed
dnem voleb. Kandidátní listina obsahovala název politické strany þi koalice, jméno,
pĜíjmení, vČk, povolání a bydlištČ kandidáta a þíslem oznaþené poĜadí kandidátĤ na
kandidátní listinČ. Na této listinČ mohlo být vyznaþeno, ke které politické stranČ kandidát patĜí nebo že není þlenem žádné politické strany þi že jde o nezávislého kandidáta.
Ke kandidátní listinČ muselo být pĜipojeno podepsané prohlášení kandidáta, že dal
souhlas s kandidaturou, nedal souhlas s uvedením svého jména na jiné kandidátní listinČ a že mu nejsou známy pĜekážky jeho volitelnosti. Kandidát se mohl do 48 hodin
pĜed zahájením voleb vzdát písemnČ své kandidatury – þi jej mohla strana nebo koalice
prostĜednictvím svého zmocnČnce odvolat. Nejvyšší poþty kandidátĤ strany, koalice þi
hnutí v kraji na kandidátní listinČ stanovila pĜíloha zákona.
Mandáty byly pĜidČlovány na základČ volebních výsledkĤ stran, hnutí a koalic
ve volebních krajích. Volby se tudíž konaly podle volebních krajĤ, které byly vymezeny v pĜíloze zákona a kryly se správními kraji v rámci bývalé ýSSR. Tyto kraje byly
sdružovány podle jednotlivých republik zvlášĢ, aby bylo možné vyhovČt požadavku
poþítání volebních výsledkĤ v rámci jednotlivých republik.
ZĤstává velkou otázkou takovéhoto pojetí volebního systému pomČrného zastoupení, zda omezení možnosti kandidovat jen na kandidátce politické strany, hnutí
nebo koalice – a i u nich spojené s urþitými podmínkami – není narušením pasivního volebního práva. NeménČ diskusní otázkou je, zda není omezením volebního
práva možnost hlasovat jen pro kandidáty, kteĜí jsou pĜihlášeni v dílþím obvodČ,
když pak následnČ o vČcech, týkajících se obþana-voliþe, rozhodují i poslanci, kteĜí byli voleni v jiných obvodech. Tyto sporné principy zĤstaly souþástí volebního
zákonodárství v pĜípadČ zákonodárných sborĤ i v souþasném ýesku; na Slovensku
ovšem došlo k vytvoĜení jednoho celostního obvodu. PravdČpodobnČ jediné Ĝešení
tohoto sporu nabízí systém jednojmenného pĜenosného hlasování.
Podle ústavního zákona se volilo 75 poslancĤ z každé republiky do SnČmovny
národĤ. RozdČlení mandátĤ v pĜípadČ SnČmovny lidu bylo urþeno na základČ
státního mandátového þísla, které vzniklo tak, že se celkový poþet obþanĤ dČlil
ústavnČ stanoveným poþtem poslancĤ. Byla tedy použita Hareova kvóta. V každé
republice se volilo tolik poslancĤ, kolikrát bylo státní mandátové þíslo obsaženo
v souþtu obþanĤ republiky – tedy, po pĜepoþtech, to v roce 1990 bylo 101 a v roce
1992 to bylo 99 poslancĤ v þeských zemích; na Slovensku to v roce 1990 bylo 49 a
v roce 1992 51 poslancĤ. Poþty poslancĤ Národních rad nebyly zmČnČny: do ýNR se
volilo 200 a do SNR 150 poslancĤ.
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Poþet poslancĤ, pĜipadající na jednotlivé kraje, nebyl stanoven pĜedem, ale
vypoþítával se až podle skuteþné volební úþasti – což byl demokratický posun ve
srovnání s praxí 1. republiky. Postup byl takový, že se republikovým mandátovým
þíslem dČlil celkový poþet platných hlasĤ z volebního kraje a celé þíslo takto vypoþtené
bylo poþtem mandátĤ pĜipadajícím na kraj. Nebyly-li takto rozdČleny všechny mandáty, pĜipadající na ýeskou republiku þi Slovenskou republiku, pĜidČlovala ÚstĜední volební komise postupnČ mandáty v téže republice tČm volebním krajĤm, které vykazovaly nejvČtší zbytek dČlení; v pĜípadČ rovnosti mČl rozhodnout los.
Poþet volených poslancĤ, pĜipadajících na jednotlivé volební kraje, nebyl shodný. NapĜíklad pĜi volbách do Federálního shromáždČní v roce 1992 bylo v ýeské republice v rozpČtí od sedmi poslancĤ do SnČmovny lidu a pČt poslancĤ do SnČmovny
národĤ v Jihoþeském kraji, po 20 poslancĤ do SnČmovny lidu a 14 poslancĤ do SnČmovny národĤ v Jihomoravském kraji; ve Slovenské republice bylo rozpČtí od þtyĜ
poslancĤ do SnČmovny lidu a šest poslancĤ do SnČmovny národĤ v BratislavČ, po
17 poslancĤ do SnČmovny lidu a 25 poslancĤ do SnČmovny národĤ v Západoslovenském kraji. Obdobná situace byla pĜi volbách do národních rad. Otázka, která se
z tČchto þísel nabízí, mĤže vést ke zpochybnČní základní ideje systému pomČrného
zastoupení: dá se hovoĜit o rovnosti hlasĤ obþanĤ, když napĜíklad obþan
z ýeských BudČjovicích volil 12 poslancĤ Federálního shromáždČní a obþan
z Brna 34 poslancĤ? Lze namítnout, že váha názoru jednotlivce zĤstává stejná – pĜi
vČtším poþtu mandátĤ je rozptýlena na víc kandidátĤ. Jenže to se uvažuje o zcela shodné volební úþasti a stejných politických náladách ve všech volebních krajích. Rozpory
tohoto druhu jsou Ĝešitelné jen pĜi zavedení jednoho celostátního volebního okruhu.

13.2.1. Kvorum
PĜidČlování mandátĤ probíhalo ve dvou skrutiniích. Podle volebního zákona
z roku 1990 bylo stanoveno jednotné kvorum pro vstup do prvního skrutinia na
pČt procent ze všech odevzdaných platných hlasĤ alespoĖ v jedné z republik. Toto
omezení pĜedstavovalo první zmČnu ve srovnání s volebními zákony 1. a 3. republiky.
Stejné kvorum bylo stanoveno pro volby do ýeské národní rady – pro volby do
Slovenské národní rady bylo stanoveno kvorum tĜi procenta.
V roce 1992 došlo k další úpravČ pro volby do Federálního shromáždČní, podle
níž bylo kvorum stanoveno v rozpČtí 5 až 11 %. Podle paragrafu 42 novely zákona
pro volby do Federálního shromáždČní pĜed vstupem do prvního skrutinia ÚstĜední
volební komise musela zjistit (a) které politické strany popĜípadČ politická hnutí získaly ménČ než pČt procent; (b) které koalice ze dvou þi tĜí politických stran popĜípadČ
politických hnutí získaly ménČ než sedm procent; (c) které koalice z nejménČ þtyĜ politických stran popĜípadČ politických hnutí získaly ménČ než deset procent z celkového
poþtu platných hlasĤ, odevzdaných v ýeské nebo ve Slovenské republice.
PĜi dalším zjišĢování volebních výsledkĤ a pĜidČlování mandátĤ se již k tČmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasĤm pro nČ odevzdaným, nepĜihlíželo. Novelizace volebního zákona umožnila ÚstĜední volební komisi v pĜípadČ zjištČ262
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ní, že žádná politická strana, koalice þi hnutí nesplnily stanovené kvorum, postupnČ
snižovat toto kvorum – což byla ovšem pouze teoretická možnost.
ýeská národní rada podmínky ještČ více pĜitvrdila. Stanovila kvorum 7 % pro
dvojþlenné koalice, 9 % pro tĜíþlenné a 11 % pro þtyĜ a víceþlenné koalice. Také Slovenská národní rada nezĤstala ve své novele volebního zákona pĜíliš pozadu a zvýšila kvorum pro volby do SNR na úroveĖ, kterou stanovila novela zákona o volbách do
Federálního shromáždČní pro politické strany popĜípadČ politická hnutí na pČt procent,
pro koalice ze dvou þi tĜí politických stran popĜípadČ politických hnutí na sedm procent
a pro koalice ze þtyĜ a více politických stran popĜípadČ politických hnutí na deset procent z celkového poþtu platných hlasĤ.
Zákonem stanovené kvorum vedlo k tomu, že politické strany a hnutí, které se
nedostaly pĜes stanovenou hranici, neobdržely žádný mandát – byĢ v praxi dokázaly získat více hlasĤ než bylo urþeno mandátovým þíslem. Hlasy, odevzdané tČmto
stranám, propadly. V praxi vypadala tato zásada takto: kdyby nebylo pĜijato pČtiprocentního kvorum, staþilo by ve volbách roku 1990 pro získání mandátu:
x v ýeské republice pro SnČmovnu lidu pĜibližnČ 72 tisíc hlasĤ a pro SnČmovnu národĤ pĜibližnČ 96 tisíc hlasĤ;
x ve Slovenské republice pro SnČmovnu lidu pĜibližnČ 69 tisíc hlasĤ a pro SnČmovnu
národĤ pĜibližnČ 45 tisíc hlasĤ.
PĜijetí zásady pČtiprocentního kvora však znamenalo, že pro získání prvního mandátu bylo nutné získat témČĜ 362 tisíc hlasĤ v ýeské republice nebo pĜes 169 tisíc
hlasĤ na Slovensku. ěada voliþĤ tak vlastnČ pĜišla o své právo delegovat reprezentanty do Federálního shromáždČní podle vlastního výbČru. Tabulka þíslo 43 ukazuje,
kolik voliþĤ v ýeské republice nezískalo své zástupce ve Federálním shromáždČní,
v Poslanecké snČmovnČ a v ýeské národní radČ, pĜestože se voleb ĜádnČ úþastnili.
Tabulka þ. 43: POýET AKTIVNÍCH VOLIýģ V ýESKÉ REPUBLICE,
KTEěÍ NEZÍSKALI SVÉ REPREZENTANTY
zastupitelský sbor
SnČmovny lidu FS
SnČmovny národĤ FS
ýeská národní rada

POýET VOLIýģ BEZ REPREZENTACE
rok 1990
rok 1992
1 215 908
1 679 335
1 328 557
1 736 378
1 356 413
1 237 393

ěeþeno jinými slovy, v pĜípadČ ýeské národní rady v roce 1990 více než 18,8 %
aktivních voliþĤ odevzdalo svĤj hlas stranám, které zákon vyĜadil z možnosti
vstoupit do ýeské národní rady. V prvním pĜípadČ tedy v parlamentu nezastoupení
aktivní voliþi pĜedstavovali druhou nejvČtší skupinu voliþĤ – v dobČ federace v ýeské
republice jen Obþanské fórum a pak Obþanská demokratická strana získaly více hlasĤ.
Zákon pro volby do zastupitelstev obcí þ. 368/1990 Sb. nestanovoval žádné kvorum, omezující vstup stran do skrutinia.
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13.2.2. Volební metoda a kandidátní listina
Zvolený zpĤsob pĜechodu na systém pomČrného zastoupení vyžadoval výbČr metody rozdČlující mandáty. V pĜípadČ Federálního shromáždČní (zákon þ. 47/1990 Sb.) a
ýeské národní rady (zákon þ. 54/1990 Sb.) probíhalo rozdČlování mandátĤ
v prvním skrutiniu pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty. V pĜípadČ Slovenské
národní rady byla však v roce 1990 podle paragrafu 42 þl. 1 zákona SNR þ. 80/1990
použita Hareova kvóta – tedy stejný postup, jaký se používal za 1. a 3. republiky. Až
novela volebního zákona pro SNR z února 1992 þ. 104/1992 zavedla i pro volby do
Slovenské národní rady Hagenbach-Bischoffovu kvótu.
Použitím tČchto kvót a po zaokrouhlení bylo získáno krajské volební þíslo. Krajským volebním þíslem se dČlil zisk hlasĤ každé politické strany – a výsledek urþil poþet získaných mandátĤ. Krajský volební kvocient pro první skrutinium se v roce 1990
pohyboval od 35 271 hlasĤ pro SnČmovnu lidu v BratislavČ až po 78 586 hlasĤ na jeden mandát pĜi volbČ do SnČmovny národĤ v Jihomoravském kraji. Bylo-li takto pĜidČleno o jeden mandát víc, než kolik jich pĜipadalo na kraj, odþítal se pĜebývající mandát
té politické stranČ, která ve volebním kraji vykázala nejmenší zbytek dČlení. PĜi stejném zbytku dČlení se mandát odeþetl politické stranČ, která získala ve volebním kraji
menší poþet hlasĤ; byl-li i pak poþet platných hlasĤ stejný, mČl rozhodnout los.
Mandáty byly v prvním skrutiniu pĜidČlovány v zásadČ podle poĜadí na hlasovacím
lístku. Zákon však stanovil možnost využít preferenþní hlasování. Tento princip dává
možnost prosadit se známým osobnostem bez ohledu na to, jak stanovila strana poĜadí
na kandidátce. Podle zákona mČl totiž voliþ právo zakroužkováním poĜadového þísla
nejvýše þtyĜ kandidátĤ oznaþit na kandidátním lístku, kterému kandidátovi dává pĜednost. V roce 1990 byla pro praktické využití tohoto principu požadována nadpoloviþní
vČtšina pĜednostních hlasĤ. Podle novely z roku 1992 se na preferenþní hlasy bral
ohled jen tehdy, byly-li použity na kandidátce strany alespoĖ v deseti procentech pĜípadĤ. V takové situaci obdržel napĜed mandát ten kandidát, který získal nejménČ tĜi
procenta preferenþních z celkového poþtu platných hlasĤ, odevzdaných pro politickou
stranu v rámci volebního kraje pĜi hlasování do Federálního shromáždČní a 15 % pĜi
volbách do ýeské národní rady.
Mandáty, které nebyly pĜidČleny v prvním skrutiniu, byly rozdČlovány ve skrutiniu
druhém. Do druhého skrutinia byly pĜevedeny zbytky hlasĤ jednotlivých stran ze
všech krajĤ republiky. Pro druhé skrutinium pĜedkládaly politické strany, hnutí a koalice kandidátní listiny za každou z republik samostatnČ, a to v neomezeném rozsahu,
ale jen se jmény lidí, kteĜí kandidovali v krajích a nebyli zvoleni v prvním skrutiniu.
PoĜadí na této kandidátní listinČ urþovala vedení stran, hnutí a koalic. Postup rozdČlování v druhém skrutiniu byl obdobný jako ve skrutiniu prvním – pro všechny
zákonodárné sbory, a to vþetnČ Slovenské národní rady, byla již v roce 1990
v druhém skrutiniu použita výhradnČ Hagenbach-Bischoffova metoda.
Použití Hagenbach-Bischoffovy metody pĜedstavovalo zmČnu ve srovnání s volebním zákonodárstvím 1. a 3. republiky, a to zmČnu ve smČru snížení poþtu mandátĤ,
rozdČlovaných vedením stran ve druhém skrutiniu. Je pozoruhodné, že i po této zmČnČ
zĤstala pravomoc vedení politických stran pĜi výbČru poslancĤ zastupitelských
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sborĤ v obcích menší než v pĜípadČ zákonodárných sborĤ, tedy obdobnČ jako za
1. republiky. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích þ. 368/1990 Sb. v paragrafu
41 odstavec 2 až 4 totiž uvádí, že „místní volební komise po pĜezkoumání zápisĤ
okrskových volebních komisí zjistí, kolik hlasĤ bylo odevzdáno pro každého kandidáta
na kandidátní listinČ a kolik pro každou kandidátní listinu. Poté dČlí celkový poþet
platných hlasĤ, který obdržela kandidátní listina, postupnČ lichými þísly poþínaje jednou, tĜemi atd. tak, aby poþet dČlicích operací odpovídal poþtu kandidátĤ, kteĜí jsou na
kandidátní listinČ... Podíly, vypoþítané zpĤsobem, uvedeným v odstavci 2, seĜadí místní volební komise podle jejich velikosti až do poþtu mandátĤ, které mají být pĜi volbách do zastupitelstva pĜidČleny. Za každý podíl v této poþetní ĜadČ obsažený získá
kandidátní listina jeden mandát. V pĜípadČ rovnosti podílu je rozhodující celkový poþet
hlasĤ, který získala kandidátní listina, jinak rozhodne los... Mandáty pĜidČlené kandidátní listinČ pĜikáže na ní uvedeným kandidátĤm podle poĜadí urþeného poþty hlasĤ,
které byly pro nČ odevzdány. V pĜípadČ rovnosti hlasĤ je rozhodující poĜadí kandidáta
na kandidátní listinČ.“ ěeþeno jednodušeji, zákon o obecních volbách nepoužíval
Hagenbach-Bischoffovu metodu, ale dǯHondtovu metodu, která umožĖuje pĜidČlení všech mandátĤ v jednom skrutiniu.
V pĜípadČ voleb do zákonodárného sboru bylo ve druhém skrutiniu krajské volební
þíslo nahrazeno republikovým, volebním obvodem se stávala celá pĜíslušná republika.
ÚstĜední volební komise ve druhém skrutiniu seþetla zbytky hlasĤ jednotlivých politických stran v rámci ýeské republiky a v rámci Slovenské republiky, v pĜípadČ Federálního shromáždČní pro každou snČmovnu zvlášĢ. Tento souþet vydČlila poþtem mandátĤ, které zbývalo obsadit v pĜíslušné republice, zvČtšeným o jednu. Celé þíslo, vyšlé
dČlením a zaokrouhlené na jednotky, bylo republikovým volebním þíslem. Na tomto
základČ pĜikázala ÚstĜední volební komise každé politické stranČ v pĜíslušné republice
tolik mandátĤ, kolikrát bylo republikové volební þíslo obsaženo v souþtu zbytkĤ hlasĤ,
odevzdaných pro jednotlivou politickou stranu. Nebyly-li tímto zpĤsobem obsazeny
všechny mandáty nebo proto, že politická strana ohlásila ménČ kandidátĤ než kolik na
ni pĜipadá, pĜidČlila ÚstĜední volební komise tyto mandáty postupnČ tČm politickým
stranám, které podaly platné kandidátní listiny v pĜíslušné republice a které vykazovaly
nejvČtší zbytek dČlení. PĜi rovnosti zbytkĤ se pĜikázal mandát té politické stranČ, jež
má vČtší souþet zbytkĤ ve druhém skrutiniu. Kdyby byly tyto souþty zbytkĤ stejné,
mČla pĜidČlit mandát té politické stranČ, jež obdržela v rámci ýeské republiky a Slovenské republiky více hlasĤ; kdyby i pak byl výsledek stejný, mČl rozhodnout los.
Poþet mandátĤ, které ve druhém skrutiniu získaly jednotlivé politické strany a hnutí, ukazují tabulky þíslo 44 a-b. Z nich vyplývá, že v roce 1992 ve druhém skrutiniu
urþovalo vedení politických stran konkrétní obsazení více než šestiny poslancĤ
Federálního shromáždČní a témČĜ þtvrtiny mandátĤ ýeské národní rady.
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Tabulka þ. 44 a: POýET MANDÁTģ, ZÍSKANÝCH V II. SKRUTINIU
VE VOLBÁCH DO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDċNÍ
VOLBY 1990
OF
4
KDU
4
KSýM
3
SNS
4
KSS
4
KDH
3
VPN
2
ESWMK
2
celkem
26

VOLBY 1992
LSU
SPR-RSý
KDU-ýSL
LB
ýSSD
ODS+KDS
KDU
SDL
SNS
HZDS
MKDH, ESWS, MLS
SDSS
celkem

6
6
5
4
6
5
3
3
3
3
3
1
48

Tabulka þ. 44 b: POýET MANDÁTģ ZÍSKANÝCH V II. SKRUTINIU
VE VOLBÁCH DO NÁRODNÍCH RAD, 1992
ýNR
LSU
SPR-RSý
KDU-ýSL
LB
ýSSD
ODA
HSD-SMS
ODS + KDS
celkem

4
3
3
3
3
3
2
3
24

SNR
HZDS
SDL
KDH
SNS
MKDMESWS
celkem

1
1
1
1
2
6

Volby do obecních a mČstských zastupitelstev i krajĤ probíhají s použitím systému pomČrného zastoupení. ZpĤsob hlasování pĜi volbách do obecních a mČstských
zastupitelstev byl v roce 1990 odlišný než pĜi volbách Poslanecké snČmovny. Podle
paragrafu 31 pĜíslušného volebního zákona voliþ mohl na hlasovacím lístku oznaþit
kĜížkem ve þtvereþku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu stranu. Nebo mohl oznaþit v rámeþku pĜed jménem kandidáta kĜížkem další kandidáty, pro
které hlasoval, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany – mohl tedy použít panašování. Takto volil pĜednČ jednotlivČ
oznaþené kandidáty, dále tolik kandidátĤ oznaþené volební strany, kolik þinil rozdíl
poþtu þlenĤ zastupitelstva, kteĜí mají být zvoleni, a to v poĜadí, v nČmž jsou kandidáti
oznaþené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Oznaþil-li voliþ volební stranu a souþasnČ kandidáta ve sloupci této volební strany, k oznaþení kandidátĤ se nepĜihlíželo.
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Kandidáti, kteĜí neobdrželi mandát, se stali náhradníky. Tato skuteþnost byla po
volbách roku 1990 mnohokrát zpochybnČna, neboĢ nČkteré známé nepolitické osobnosti kandidovaly za Obþanské hnutí a VeĜejnost proti násilí – získaly dĤvČru voliþĤ,
po zvolení odstoupily a na jejich poslanecké místo zasedli kandidáti z druhé þi tĜetí
linie pĜedvolebního boje. Náhradníci se v poslance mČnili v pĜípadČ, že se v prĤbČhu
funkþního období uprázdní mandát jejich strany. Náhradníci nastupovali na tato místa
podle poĜadí na kandidátní listinČ pro volbu ve volebním kraji, v nČmž byl kandidován
poslanec, jehož mandát se uprázdnil. Mandáty zrušených stran zĤstávaly volné až do
konce volebního období, v pĜípadČ pozastavení þinnosti politické strany nenastupoval
náhradník po dobu pozastavení.
PĤvodnČ byla stanovena délka volební kampanČ na 40 dní, novela z roku 1992 trvání kampanČ zkrátila o 17 dní – na 23 dnĤ pĜed volbami; volební kampaĖ mČla skonþit 48 hodin pĜed volbami. Po toto období mČla z titulu zákona každá samostatnČ kandidující politická strana, koalice þi hnutí, rovný pĜístup ke státním veĜejným informaþním prostĜedkĤm. V rámci federálních vysílacích okruhĤ rozhlasu i televize byla pro
volební kampaĖ vyhrazena na každý den jedna hodina. Ta se rozdČlovala rovným dílem mezi kandidující politická uskupení tak, aby urþením doby vysílání nebyla žádná
z politických stran, koalic þi hnutí podstatnČ znevýhodnČna; termíny vysílacích þasĤ se
pĜidČlovaly losem. Jestliže tedy v roce 1990 mČla každá politická strana právo na þtyĜi
hodiny vysílacího þasu, pak v roce 1992 mČla právo jen na díl z 21 hodin, a to tím
menší díl, þím více stran kandidovalo. OdpovČdnost za obsah tČchto poĜadĤ mČly kandidující politické subjekty samy. Volební agitace v soukromém rozhlasovém a televizním vysílání nebyla dovolena. Bylo rovnČž zakázáno vysílat volební agitaci v þasech,
které jsou v rozhlasovém a televizním vysílání vyhrazeny reklamČ, nebo využívat rozhlasové a televizní reklamy k volební agitaci. Nebylo dovoleno používat místního rozhlasu k volební agitaci politických stran, s výjimkou pouhého oznamování konání volebních shromáždČní.
Dva dny pĜed zahájením voleb a v den voleb byla v zásadČ zakázána volební agitace. Na základČ novely z roku 1992 se v paragrafu 27 objevila vČta, podle níž „v dobČ
48 hodin pĜed zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace pro politické
strany a je zakázáno zveĜejĖování údajĤ, které by mohly poškodit politickou stranu
nebo kandidáta, a to slovem, písmem, zvukem a obrazem ve veĜejných informaþních
prostĜedcích, v budovách, kde sídlí okrskové volební komise, a v jejich bezprostĜedním
okolí“. Šlo o reakci na manipulaci veĜejného mínČní v té podobČ, jakou byl útok proti
pĜedsedovi ýeskoslovenské strany lidové v pĜedveþer voleb v roce 1990. ObecnČ byla
pĜijata zásada, že spory a stížnosti, týkající se prĤbČhu volební kampanČ ve státních
sdČlovacích prostĜedcích, Ĝeší ÚstĜední volební komise, jejíž rozhodnutí byla závazná.
Tyto principy ale nikterak neregulovaly politické zpravodajství, týkající se napĜíklad
aktivity vládních þinitelĤ, kandidujících za nČkteré politické strany a angažovanou
aktivitu redaktorĤ státních sdČlovacích prostĜedkĤ, zvláštČ pak televize.
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13.3. VOLBY 1990
První dny cesty ýeskoslovenska k liberální demokracii po listopadu 1989 vedly
k bouĜlivému zakládání nových politických stran a hnutí. Byla to doba velkých nadČjí, ale malých šancí: spolþovací svoboda a pozdČji i volební systém pomČrného zastoupení zdánlivČ nabízely zaþínajícím politikĤm možnost dostat se na výsluní moci
témČĜ okamžitČ. Jenže vše bylo prosté jen na povrchu: to podstatné pro život politických stran mČlo teprve pĜijít. Nebyla zde vyzrálá obþanská spoleþnost a ekonomické
zmČny byly v zárodku. Pro mnohé zaþínající politiky hrály ideovČ politické doktríny
pouze roli nástroje k získání výchozí pozice a nebyly odrazem zájmĤ skupin. VČtšina
nových politických vĤdcĤ nemČla z pochopitelných dĤvodĤ ani potĜebné zkušenosti þi
alespoĖ vzdČlání, ale mnohdy ani dostateþnou politickou fantazii. ChybČla i masová
sociální zkušenost s novými pomČry, které samy teprve zaþínaly hledat svoji tváĜnost.
A tak vČtšina vznikajících stran a hnutí nemČla ani vyhranČnou volební základnu, ani
politické programy, a þasto ani vybudovanou strukturu. To vše se pĜirozenČ postupem
þasu mČnilo, stranický systém se zaþal stabilizovat – ale až po volbách roku 1990.

13.3.1 Volební výsledky
Výchozí informací o volbách roku 1990 ve všech postsocialistických zemích je nebývale vysoká volební úþast: v roce 1990 pĜišlo v ýeské republice ve volbách do
zákonodárných sborĤ k volebním urnám 96,8 % oprávnČných voliþĤ, na Slovensku 95,4 % oprávnČných voliþĤ. Vzhledem k rozložení kompetencí na poþátku cesty
k liberálnČ demokratickému režimu je vhodné zahájit popis výsledkĤ voleb 8. a
9. þervna 1990 informací o Federálním shromáždČní. Tabulka þíslo 45 a-b uvádí výsledky voleb do tohoto nejvyššího zákonodárného sboru v roce 1990. PĜipojený graf
þíslo 5 ukazuje pomČr mandátĤ jednotlivých parlamentních stran a hnutí.
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Tabulka þ. 45 a: VÝSLEDKY VOLEB
DO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, 1990

strana,
hnutí,
koalice
OF
KSý
KDU
HSD-SMS
SD
SZV
SZ
ýSS
VDSPR
SB
VSZS
ýSDF
HOS
SPP
HýSP
ESWMK
celkem

ýESKÁ REPUBLIKA
SNċMOVNA LIDU
SNċMOVNA NÁRODģ
poslancĤ
získané hlasy
získané hlasy
FS
mandátĤ
mandátĤ
absolutnČ
v%
absolutnČ
v%
3 851 172 53,15
68
3 613 513 49,96
50
118
976 996
13,48
15
997 919
13,80
12
27
629 359
8,69
9
633 053
8,75
6
15
572 015
7,89
9
658 477
9,10
7
16
278 280
3,84
–
301 445
4,17
–
–
273 175
3,77
–
288 270
3,99
–
224 432
3,10
–
248 944
3,44
–
–
199 446
2,75
–
208 662
2,89
–
–
67 781
0,94
–
72 155
1,00
–
–
57 925
0,80
–
78 910
1,09
–
–
47 971
0,66
–
54 916
0,76
–
–
22 866
0,32
–
32 044
0,44
–
–
21 585
0,30
–
21 210
0,29
–
–
8 943
0,12
–
13 869
0,19
–
–
8 032
0,11
–
8 738
0,12
–
–
5 472
0,08
–
–
–
–
–
7 245 450
100
101
7 232 125
100
75
176

Poznámka: ýSDF – ýeskoslovenské demokratické fórum; ýSS – ýeskoslovenská strana socialistická; ESWM – Együttélés–Spolužitie–Wspolnota–Soužití, Maćarské kĜesĢanskodemokratické hnutí; HýSP – Hnutí þs. porozumČní; HOS – Hnutí za obþanskou svobodu; HSDSMS – Hnutí za samosprávnou demokracii – Spoleþnost pro Moravu a Slezsko; KDU – KĜesĢanská a demokratická unie (ýs. strana lidová, KĜesĢanskodemokratická strana, KĜesĢanskodemokratické hnutí); KSý – Komunistická strana ýeskoslovenska; OF – Obþanské fórum; SB –
Svobodný blok (Strana ústavní demokracie, Strana svobodných demokratĤ, Strana þs. neutrality, hnutí Republikánská unie); SD – Sociální demokracie (ýs. sociálnČ-demokratická strana,
ýs. sociální demokracie, SociálnČ demokratická strana na Slovensku); SPP – Strana pĜátel piva;
SZ – Strana zelených; SZV – Spojenectví zemČdČlcĤ a venkova (ýs. strana zemČdČlská, ýs.
strana integrace, Strana moravského venkova, Hnutí za rovnoprávné postavení žen v ýechách a
na MoravČ, Politické hnutí þlenĤ JZD, Hnutí dĤchodcĤ za životní jistoty, Celostátní aktiv obþanĤ); VDSPR –Všelidová demokratická strana a Sdružení pro republiku – Republikánská strana
ýeskoslovenska; VSZS – Volební sdružení zájmových svazĤ v ýR
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Tabulka þ. 45 b: VÝSLEDKY VOLEB
DO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, 1990
strana,
hnutí,
koalice
VPN
KDH
KSý
SNS
ESWMK

DS
SZ
SZV
SD
SSl
DURS
HýSP
VDSPR
SB
ýSS
HOS
ýSDF
celkem

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SNċMOVNA LIDU
SNċMOVNA NÁRODģ
poslancĤ
získané hlasy
získané hlasy
FS
mandátĤ
mandátĤ
absolutnČ
v%
absolutnČ
v%
1 104 125
32,54
19
1 262 278 37,28
33
52
644 008
18,98
11
564 172
16,66
14
25
468 411
13,81
8
454 740
13,43
12
20
372 025
10,96
6
387 387
11,44
9
15
291 287
8,58
5
287 426
8,49
7
12
149 310
4,40
–
124 561
3,68
–
–
108 542
3,20
–
87 366
2,58
–
–
87 604
2,58
–
71 204
2,10
–
–
64 175
1,89
–
51 233
1,51
–
–
49 012
1,44
–
42 111
1,24
–
–
22 670
0,67
–
20 445
0,60
–
–
13 947
0,41
–
16 934
0,50
–
–
8 557
0,25
–
7 169
0,21
–
–
6 145
0,18
–
5 643
0,17
–
–
2 086
0,06
–
2 073
0,06
–
–
580
0,02
–
914
0,03
–
–
562
0,02
–
499
0,01
–
–
3 393 046
100
49
3 386 155
100
75
124

Poznámka: ýSDF – ýeskoslovenské demokratické fórum; ýSS – ýeskoslovenská strana socialistická; DS – Demokratická strana; DURS – Rómové (Strana demokratické unie RómĤ,
Strana integrace RómĤ na Slovensku); ESWMK – Együttélés–Spolužitie–Wspolnota–Soužití,
Maćarské kĜesĢansko-demokratické hnutí; HýSP– Hnutí þs. porozumČní; HOS – Hnutí za
obþanskou svobodu; KDH – KĜesĢansko-demokratické hnuti; KSý – Komunistická strana
ýeskoslovenska; SB – Svobodný blok (Strana ústavní demokracie, Strana svobodných demokratĤ, Strana þs. neutrality, hnutí Republikánská unie); SD – Sociální demokracie (ýs. sociálnČdemokratická strana, ýs. sociální demokracie, SociálnČ demokratická strana na Slovensku);
SNS – Slovenská národní strana; SSl – Strana svobody; SZ – Strana zelených; SZV – Spojenectví zemČdČlcĤ a venkova (ýs. strana zemČdČlská, ýs. strana integrace, Strana moravského
venkova, Hnutí za rovnoprávné postavení žen v ýechách a na MoravČ, Politické hnutí þlenĤ
JZD, Hnutí dĤchodcĤ za životní jistoty, Celostátní aktiv obþanĤ); VDSPR – Všelidová demokratická strana a Sdružení pro republiku – Republikánská strana ýeskoslovenska; VPN – VeĜejnost proti násilí; VSZS –Volební sdružení zájmových svazĤ v ýR.
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Graf þ. 5: VOLEBNÍ VÝSLEDKY
VE VOLBÁCH DO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, 1990
(poþty mandátĤ)
ýESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Již pĜi úvahách o volbách roku 1990 je ale nutné rozlišovat hlasování do Federálního shromáždČní od voleb do národních rad. I když voliþ dostával hlasovací lístky do
všech þástí zákonodárných sborĤ souþasnČ a na tČchto lístcích byla stejná politická
uskupení, mnozí hlasující vidČli význam dvou komor Federálního shromáždČní a národní rady odlišnČ. DĤležitým údajem pro pochopení tajemství voleb 1990 se proto stal
fakt, že již v polovinČ kvČtna stoupl poþet tČch, kdo by v pĜípadČ zákonné možnosti
dali svĤj hlas ještČ druhé stranČ þi hnutí z pĤvodních 50 % na pĜibližnČ 80 %. A
tuto možnost skuteþnČ mČli, byĢ si ji – jak je patrné z þísel – mnozí neuvČdomovali:
mohli svĤj druhý þi tĜetí hlas dát pĜi hlasování do jedné ze snČmoven Federálního
shromáždČní þi pĜi volbách do národní rady. StranČ zelených by podle tehdejších výzkumĤ bylo ochotno dát svĤj druhý hlas 15 % dotázaných, hnutím OF þi VPN také
15 %, kĜesĢansky orientovaným stranám 11 %, sociální demokracii sedm procent, ýSS
šest procent, Spojenectví zemČdČlcĤ a venkova pČt procent; Demokratické stranČ þtyĜi
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procenta atd. Tabulka þíslo 46 a–b uvádí výsledky voleb do obou národních rad, které
pĜi srovnání s výsledky voleb do Federálního shromáždČní pĜinášejí první náznaky
odlišného vidČní role národních a federálních zákonodárných sborĤ ze strany obþanĤ.
Ukazuje zároveĖ, jak se projevila v roce 1990 skuteþnost, že ve volbách do Slovenské
národní rady roku 1990 neplatilo pČtiprocentní povinné kvorum, ale staþil zisk tĜí procent hlasĤ jako minimum pro obdržení prvního mandátu.
Tabulka þ. 46 a: VOLBY DO ýESKÉ NÁRODNÍ RADY, 1990
strana,
hnutí,
koalice
OF
KSý
HSD-SMS
KDU
SZV
SD
SZ
ýSS
SB
VDSPR
VSZS
SPP
ýSDF
celkem

získané hlasy
absolutnČ

v%

3 569 201
954 690
723 609
607 134
296 547
296 165
295 844
192 922
75 242
72 048
60 354
43 632
23 659
7 211 047

49,50
13,24
10,03
8,42
4,11
4,11
4,10
2,68
1,04
1,00
0,84
0,61
0,33
100

mandátĤ
127
32
22
19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
200

Tabulka þ. 46 b: VOLBY DO SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY, 1990
strana,
hnutí,
koalice
VPN
KDH
SNS
KSý
ESWMK
DS
SZ
SZV
SD
SSl
DURS
HýSP
VDSPR
SB
ýSS
ýSDF
celkem
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získané hlasy
absolutnČ

v%

991 285
648 782
470 984
450 855
292 636
148 567
117 871
85 060
61 401
60 041
24 797
13 417
7 023
3 326
1 166
515
3 377 726

29,35
19,21
13,94
13,35
8,66
4,40
3,49
2,52
1,82
1,78
0,73
0,40
0,21
0,10
0,03
0,02
100

mandátĤ
48
31
22
22
14
7
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
150
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V tČchto tabulkách je þíselnČ vyjádĜena možnost voliþĤ hlasovat pro jiné strany a
hnutí do SnČmovny lidu, SnČmovny národĤ a do národních rad. NejvýraznČji se
tato skuteþnost projevila u národnostnČ orientovaných stran a hnutí: v pĜípadČ
HSD-SMS byl tento pomČr 7,9 : 9,1 : 10,0 a u SNS 11,0 : 11,4 : 13,9. Tento moment
lze zaznamenat i u tak zvaných malých stran, koalic þi hnutí – napĜíklad u Spojenectví zemČdČlcĤ a venkova v pomČru 3,8 : 4,0 : 4,1. Voliþi mČli tedy urþitou tendenci
dávat národnostnČ orientovaným a „malým“ stranám pĜednost pĜi hlasování do národních rad, kterým pĜisuzovali menší význam.
NČkteré další vývojové trendy na þeskoslovenské politické scénČ naznaþily volby
do zastupitelstev v obcích, na Slovensku též pĜímé volby starostĤ, které byly uskuteþnČny v listopadu 1990. V ýeské republice volby probČhly celkem v 5690 obcích a
mČstech a neuskuteþnily se v 58 obcích a ve mČstČ HavíĜovČ. Kandidátní listiny pĜedložilo 42 samostatnČ kandidujících politický stran a politických hnutí a 834 koalic a
nezávislých kandidátĤ. Z 55 registrovaných politických stran a hnutí (vþetnČ koalic)
mČlo ve volbách své kandidáty 51. Rozhodovalo se o 69 878 mandátech – o nČž se
ucházelo celkem 155 089 ĜádnČ zaregistrovaných kandidátĤ. I tyto volby pĜinesly
vČtší úspČch revoluþním hnutím než tradiþním politickým stranám, ale ménČ než
ve volbách parlamentních. PĜedznamenaly i další odlišnosti: 1
x OF získalo 35,6 % hlasĤ a 31,7 % mandátĤ, KSý 17,2 % hlasĤ a 14,4 % mandátĤ,
ýSL 11,5 % hlasĤ a 12,1 % mandátĤ, ýSS 3,5 % hlasĤ a 1,6, ýSSD 4,9 % hlasĤ a
1,6 % mandátĤ;
x ýeskoslovenská strana zemČdČlská získala 1,5 % hlasĤ a 2,5 % mandátĤ, Strana
zelených 3,2 % hlasĤ a 1,3 % mandátĤ, HSD-SMS 4,2 % a hlasĤ 2,6 % mandátĤ.
Tento výsledek naznaþuje, že v místních volbách byl vČtší prostor pro pĤsobení
stran, zamČĜených na lokální sociálnČ-ekonomické a politické zájmy než
v parlamentních volbách;
x nezávislí kandidáti obdrželi 4,6 % hlasĤ a 7,8 % mandátĤ, Sdružení nezávislých
kandidátĤ pak získalo 6,0 % hlasĤ a 19,9 % mandátĤ. Tento úspČch nezávislých
naznaþil, že v situacích, kdy zákon nebude bránit jejich kandidatuĜe, budou
pĜedstavovat vážné nebezpeþí pro etablované politické strany a hnutí.
Volby do obecních zastupitelstev ve Slovenské republice probČhly v 2771 obcích
z celkového poþtu 2802, pĜiþemž bylo pĜidČleno 38 490 mandátĤ. Ve 2727 obcích byli
zvoleni pĜímým hlasování též starostové. Slovenské místní volby naznaþily nČkteré
odlišnosti od voleb v þeských zemích:2
x VeĜejnost proti násilí získala 20,4 % mandátĤ a 477 míst starostĤ, což bylo 17,5 %.
Obecní volby na Slovensku dĜíve než v þeských zemích naznaþily odchod tohoto
typu hnutí z politické scény.
1

Údaje o ménČ úspČšných uchazeþích viz Statistická roþenka ýeské a Slovenské Federativní Republiky
1991. Praha, SEVT 1991. s. 632 – 633.
2
Tamtéž, s. 634.
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x KSS obdržela 13,6 % mandátĤ a 660 míst starostĤ, tedy 24,2 %. KDH získala
27,4 % mandátĤ a 541 míst starostĤ, tedy 19,8 %. Ukázalo se, že nČkteré tradiþní
strany mohly konkurovat VPN.
x ýSDS v zásadČ propadla, SociálnČdemokratická strana na Slovensku získala 0,1 %
mandátĤ a jedno místo starosty. Demokratická strana obdržela 2,3 % mandátĤ a
celkem 37 míst starosty, tedy 1,4 %; Strana slobody 0,3 % mandátĤ a pČt míst starosty. ýeskoslovenská. strana zemČdČlská 1,5 % mandátĤ a 25 míst starostĤ, ale
Hnutí zemČdČlcĤ další 3,1 % mandátĤ a 43 míst starosty, tedy 1,6 %. Strana zelených získala 1,2 % mandátĤ a 14 míst starostĤ. NČkteré tradiþní strany se zatím
neuchytily, nČkteré nové strany naznaþily svĤj potenciál.
x Uskupení Együttelés-Spolužitie obdrželo 6,3 % mandátĤ a 102 míst starostĤ, což
bylo 3,7 %; Maćarská nezávislá iniciativa získala 1,3 % mandátĤ a 27 míst starostĤ,
tedy jedno procento; Maćarské kĜesĢanskodemokratické hnutí obdrželo 3,0 %
mandátĤ a 35 starostĤ, tedy 1,3 %. Slovenská národní strana získala 3,2 % mandátĤ
a 43 míst starosty, tedy 1,6 %; Slovenská lidová strana obdržela pouze sedm mandátĤ a SPR–RSý tĜi mandáty. Tento výsledek naznaþil vČtší koncentraci maćarské menšiny kolem národnostního ohniska než tomu bylo u slovenské vČtšiny.
x Kandidáti bez politické pĜíslušnosti získali 8,4 % mandátĤ a 192 míst starostĤ, což
bylo 7,0 %. Kandidáti bez uvedené stranické pĜíslušnost 3,0 % mandátĤ a 61 míst
starostĤ, tedy 2,2 %. Nezávislí kandidáti 4,4 % mandátĤ a 454 míst starostĤ, tedy
16,6 %. I na Slovensku byli nezávislí kandidáti velmi úspČšní.

13.3.2. Politické strany a hnutí
Jako základní charakteristika stranického systému v pĜedveþer voleb roku 1990 se
nabízí jedno slovo: nepĜehlednost. ZámČry politických stran a hnutí se do znaþné míry
pĜekrývaly, nikdo neznal poþty þlenĤ ani pĜíznivcĤ, skuteþné schopnosti nových vedoucích þinitelĤ stran þi zdroje penČz stran – ale ani místa, kde konþily oficiální zahraniþní pĜíspČvky na rozvoj demokracie, urþené novČ vznikajícím politickým stranám.
Svoji roli nespornČ sehrál i fakt, že se noví politici mezi sebou neznali a mnohdy sami
pĜeceĖovali své vlastní schopnosti i šance. Navíc panovala velká vzájemná nedĤvČra.
Neexistovala prozíravá analýza sociálnČ politické situace, schopná nastínit pravdČpodobné zákonitosti a rozpory formování obþanské spoleþnosti.
V tomto témČĜ všeobecném politickém podnikání tak vyrostlo v pĜedveþer voleb
v þervnu roku 1990 z pĤvodních pČti politických stran Národní fronty 66 nejrĤznČjších
stran a politických hnutí. Z nich pak podalo ve volbách do Federálního shromáždČní
v roce 1990 kandidátní listiny celkem 23 stran, hnutí a koalic, které byly zaregistrovány i pro volby do národních rad. Výsledky jejich snah uvádí tabulka þíslo 45 a-b.
VČtšina z tČchto politických stran, hnutí a koalic nemČla klasickou strukturu stran –
to pak ve svém dĤsledku znamenalo, že v pĜedvolební kampani nebyly schopné dosáhnout agitací až mezi voliþe. Analýzy volebních preferencí jak v prĤbČhu volební kampanČ, tak po volbách ovšem ukázaly, že zdrcující vČtšina voliþĤ pokládala za nejvýznamnČjší dĤvod svého rozhodnutí volit tu þi onu stranu, koalici þi hnutí, jejich
volební program – jako nejdĤležitČjší jej uvádČla témČĜ polovina a vliv pĜipustilo pĜes
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90 % dotázaných. Takovýto pĜístup k volbám lze pokládat za racionální. V pĜípadČ,
že by odpovídal pravdČ, svČdþil by o vyspČlé politické kultuĜe þeských, moravských a
slovenských voliþĤ. Druhé místo na žebĜíþku pĜedstav o vlastní motivaci volebního
chování zaujala dĤvČra v pĜedstavitele stran a hnutí – jako hlavní dĤvod uvádČla tuto
pĜíþinu jedna pČtina respondentĤ, vliv pĜipustilo témČĜ 90 %. Tabulka þíslo 47 schematicky znázorĖuje, jaké byly nejdĤležitČjší teze programĤ tČch stran, koalic a hnutí,
které ve volbách roku 1990 alespoĖ v jedné z republik získaly nad sto tisíc hlasĤ.
Tabulka þ. 47: PROGRAMY POLITICKÝCH STRAN,
HNUTÍ A KOALIC, 1990
(* pĜítomnost teze; ** dĤraz na tezi; *** hlavní programová teze)
teze
OF
právní
**
stát
tržní
**
hospodáĜství
privatizace
**
sociální
**
politika
národní otázka
0
kultura, škol**
ství, zdravot.
ekologie
**
40 let
***
totality
„zpČt do
***
Evropy“
lustrace
0
restituce
0

VPN

KSý

ýSL

KDH

SNS

ýSSD

ZS

ýSS

HSD

ESWMK

DS

SZ

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

*

**

*

0

**

**

*

**

*

*

0

**

*

0

**

**

**

**

**

***

**

**

**

**

**

**

***

*

**

***

***

*

0

**

***

***

**

0

**

**

**

**

*

*

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

0

**

**

**

*

0

***

**

***

*

**

***

0

**

0

***

**

0

***

0

**

0

*

**

0

**

0

*

**

*

*

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Z této tabulky vyplývá jednoznaþný závČr: rozhodovat o pĜízni stranČ þi hnutí
podle programu bylo v roce 1990 mimoĜádnČ obtížné. Bylo samozĜejmČ možné
tušit, jak se v budoucnu budou vyvíjet mezinárodní spojení nČkterých stran a ke kterému ideovČ politickému ohnisku se nové strany pĜikloní. V samotných programech ale
tyto rozdíly byly vyjádĜeny jen zĜídka. Odlišnost je možné hledat v rozsahu, jazyku a
stylu, ne však v pĜítomnosti hlavních programových tezí. Politická atmosféra prvního
pololetí roku 1990 byla plná emocí, jimž se obdobným zpĤsobem pĜizpĤsobovaly programy témČĜ všech stran a hnutí. Všechny programy se snažily vyjádĜit svoji oddanost
demokratickému režimu a ochotu napomáhat jeho upevĖování.
Základní programové schéma bylo prosté: rozvíjet sociálnČ orientované tržní
hospodáĜství a vytvoĜit právní stát. V pĜedstavČ o sociální zodpovČdnosti vČtšinou
byla obsažena i vize ekonomického rozvoje, ochrany životního prostĜedí a zajištČní národní bezpeþnosti. Všechny programy mČly tendenci dospČt pomocí tohoto
schématu k univerzalizmu – novČ vzniklé strany se vČtšinou snažily sepsat všeobjímající program. Pouze národnostnČ orientované strany a hnutí pĜedznamenávaly Ĝešení
tČchto univerzálních problémĤ vyĜešením otázky národního sebevyjádĜení. Tomuto
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vymezení se pĜirozenČ vymykala Strana zelených. Jako by se právČ v ýeskoslovensku
mČla potvrdit pĜedstava Otty Kirchheimera o catch-all party, o všezahrnujících obþanských stranách. Jenže, jak se pozdČji ukázalo, toto zdání bylo vyvoláno nevyzrálostí
obþanské spoleþnosti a sociálnČ ekonomické základny nového režimu.
Z hlediska vývoje nového politického a sociálního uspoĜádání není na programech
politických stran v pĜedveþer voleb roku 1990 zajímavé pouze to, co v nich je, ale také
to, co v nich chybí. Z pĜedcházející tabulky je zĜejmé, že rozhodující témata povolební parlamentní i vládní politiky – úplná privatizace, restituce a lustrace – nebyla v žádném programu. Objevila-li se v programech privatizace, pak jako jeden z nástrojĤ pĜechodu k tržnímu hospodáĜství a pĜi uznání práva na existenci všech forem
vlastnictví; je-li v programech zmínČno družstevnictví, pak ne jako pĜedmČt útoku, ale
jako vlastnická forma, hodná rozvoje. ChybČlo i pozdČji mimoĜádnČ závažné téma:
rozdČlení þeskoslovenské republiky.
NepĜehlednost však nebyla jedinou charakteristikou stranického systému té doby.
Jak ukazují výsledky voleb, dĤležitý nebyl ani tak poþet politických stran, jako gravitaþní síla vždy jednoho hnutí v každé ze dvou republik: Obþanského fóra v þeských
zemích a VeĜejnosti proti násilí na Slovensku. Jestli se dá z rozboru programĤ stran
a hnutí, vstupujících do voleb, nČco zpČtnČ odvodit, pak je to odchod od programových zásad u Obþanského fóra a VeĜejnosti proti násilí vzápČtí po volbách.
Tento odklon od volebních programĤ ale neplatil o nČkterých jejich politických dČdicích: o Hnutí za demokratické Slovensko a þásteþnČ ani u Obþanského hnutí. Program
Obþanského fóra byl programem ideovČ-politického stĜedu, v urþitém smyslu ladČný
„sociálnČ demokraticky“, povolební politika Obþanského fóra byla pravicová. V daném pĜípadČ však nešlo vždy pouze o projev klasického stranického pokrytectví, o
nČmž s takovou vášní hovoĜil Edvard Beneš: v pĜípadČ Obþanského fóra a VeĜejnosti
proti násilí se jednalo o zatajení koneþného politického zámČru jen þásteþnČ, neboĢ
významnČjší bylo postupné vyjasĖování tČchto zámČrĤ v procesu konfliktu skupin
uvnitĜ tČchto všeobjímajících hnutí.
PĜi srovnání programĤ dvou vítČzných hnutí v jednotlivých republikách je pozoruhodný dĤraz na národnostní problematiku v programu VPN a nezájem o národnostní
otázku v programu OF. Tento rozdíl pĜedznamenal Ĝadu pozdČjších povolebních problémĤ. V samotné pĜedvolební kampani se však spory kolem programových rozdílĤ nevedly; konflikty byly spojeny se všeobecnou snahou vypadat jako nejvČrohodnČjší reprezentant základního programového schématu.
Konkretizace základního programového schématu neprobíhala podle toho, jaké sociální skupiny rĤzné strany, koalice þi hnutí chtČly reprezentovat. Programy jen výjimeþnČ obsahovaly informace o tom, prostĜednictvím jakých institucí mají být proklamované cíle dosaženy. Stejné minimum informací poskytovaly programy o tom, za
pomoci jaké politické strategie a taktiky a v jakém þase chce stanovených cílĤ strana,
koalice þi hnutí dosáhnout. Ve volbách byl patrný malý intelektuální kvas uvnitĜ stran
a hnutí. Ukázalo se, že pouhá existence rĤzných konkurujících si politických stran
a hnutí nemusí ještČ znamenat existenci skuteþnČ alternativních programĤ.
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Pohled na tuto situaci z hlediska vymezených pĜirozených ideovČ politických ohnisek, kolem nichž se formují strany, nabízí jediný závČr: po desetiletích nepĜimČĜeného zdĤrazĖování významu sociálního ohniska se novČ vzniklé þi reformované
strany natlaþily k ohnisku týkajícímu se obþanské ideje, a to v liberálním pojetí –
bez ohledu na minulost stran þi charakteristiky, které jim lze pĜisoudit podle podoby
zahraniþních spojencĤ. Urþitou výjimkou byly strany, které se hlásily k ohnisku
národnostnímu a jejichž význam z hlediska popularity u veĜejnosti v závČru kampanČ
rostl. Tento stav bylo možné pokládat v oné chvíli za pĜirozený, ale ne za trvalý.
Vysoká úþast ve volbách 1990 se snoubila s velmi nízkou identifikací se stranou, hnutím þi koalicí, pro nČž voliþ hlasoval. Tuto skuteþnost názornČ ilustruje šetĜení, které v polovinČ þervna 1990 – tedy tČsnČ po parlamentních volbách – provádČl
Institut pro výzkum veĜejného mínČní. V jeho rámci IVVM mimo jiné zjišĢoval, pro
které strany þi hnutí by obþané mohli v pĜíštích volbách hlasovat. Tabulka þíslo 48
ukazuje závČry tohoto výzkumu ve srovnání s výsledky parlamentních voleb roku 1990
(propoþítanými jako prĤmČr z procenta hlasĤ, odevzdaných do obou snČmoven Federálního shromáždČní a pĜíslušné národní rady).
Tabulka þ. 48: KOMU BY VOLIýI DALI SVģJ HLAS
V PěÍŠTÍCH VOLBÁCH
(þerven 1990, údaje procentech *)
ýESKÁ REPUBLIKA
strana
OF
SZ
HSD-SMS
SD
KDU
SZV
ýSS
KSý
strana
SZ
VPN
DS
SNS
KDH
SZV
KSS
ESWMK

hlasování
ve volbách 1990
67
18
50,9
66
20
3,5
41
42
9,0
39
40
4,0
38
43
8,6
33
46
4,0
21
56
2,8
17
73
13,5
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
hlasování
možná by volilo zásadnČ by nevolilo
ve volbách 1990
72
16
3,1
63
27
33,1
55
30
4,2
53
35
12,1
51
39
18,3
49
34
2,4
24
62
13,5
19
67
8,6
možná by volilo zásadnČ by nevolilo
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Poznámka: dopoþet u souþtu prvních dvou sloupcĤ „možná by volilo“ a „zásadnČ by nevolilo“
do 100 % u každé strany a hnutí pĜedstavují odpovČdi „nevím“.

Volby zákonodárných sborĤ v roce 1990 odstartovaly nové pojetí volebního systému v praxi. Zmapovaly reálné rozložení politických sil v daném okamžiku a uþinily
z tohoto okamžiku základ pro politické Ĝízení státu na dva roky. Bylo to období, které
zaþínalo vyvážením politické moci federace a republik tak, že tČžištČ státní moci bylo
na úrovni federace: ýSFR mČlo témČĜ podobu unitárního státu. Postupem þasu se však
reálné rozhodovací kompetence pĜesouvaly na úroveĖ republik – byĢ po celé toto
období nebyly nikdy základní nástroje moci federálním orgánĤm odebrány. Ty
s nimi však zacházely takovým zpĤsobem, že v pĜedveþer voleb roku 1992 bylo zĜejmé, že osud spoleþného státu ýechĤ a SlovákĤ je zpochybnČn.
Volby v roce 1992 tuto tendenci potvrdily. Nepotvrdily ji však þíselnými výsledky,
ale kvalitou vĤdcĤ politických stran, koalic a hnutí, kterým voliþi dali nejvČtší dĤvČru.
Tato skuteþnost byla zĜejmá þi dokonce známá již pĜed volbami jen tČm nejzainteresovanČjším. Každý z aktivních obþanĤ však vidČl, že politické pravomoci se postupnČ
pĜesouvají z federálního centra na republikové orgány. Již v prĤbČhu pĜedvolební kampanČ bylo zĜejmé, že prozíravČjší politické strany kandidují své nejvyšší pĜedstavitele
do národních rad – a že se z ideovČ politického hlediska nadále rozbíhaly nálady veĜejnosti v þeských zemích a na Slovensku.
Z hlediska politického osudu federálního státu nebyly ale rozhodující rozdíly
v hlasování pro federální a národní zákonodárné sbory. Jako mnohem významnČjší se
zaþaly jevit rozdíly mezi pozicí stejnČ ideovČ þi programovČ orientovaných stran a
hnutí v jednotlivých republikách. Tabulka þíslo 49 ukazuje, jak vypadala tato skuteþnost v parlamentních volbách roku 1990, pĜiþemž výsledek je propoþítán jako prĤmČr zisku strany, koalice þi hnutí z hlasování do obou snČmoven Federálního shromáždČní a pĜíslušné národní rady.
Tabulka þ. 49: ROZDÍLY MEZI ýESKOU REPUBLIKOU
A SLOVENSKOU REPUBLIKOU, 1990
(údaje v procentech získaných hlasĤ)
strany a hnutí
OF a VPN
KSý
KDU A KDH
SNS
HSD-SMS
ESMWK
SZ
SZV
SD
DS
ýSS
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ýR
50,9
13,5
8,6
–
9,0
0
3,5
4,0
4,0
–
2,8

SR
33,1
13,5
18,3
12,1
–
8,6
3,1
2,4
1,7
4,2
0
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Rozbor výsledkĤ voleb i výzkumy veĜejného mínČní ukazují, že obþané ve své vČtšinČ sice zachovali vČrnost jednomu volebnímu praporu, ale rozhodnČ ne dĤslednČ. Ve
výzkumu, konaném vzápČtí po volbách, na dotaz, kolika stranám þi hnutím dali svĤj
hlas pĜi volbách do SnČmovny lidu, SnČmovny národĤ a republikových rad, 70 % dotázaných uvádČlo vždy jedné stranČ þi hnutí, 21 % dvČma, tĜem stranám þi hnutím pak svĤj hlas dalo 9 % dotázaných.
V návaznosti na výsledky voleb do zákonodárných sborĤ se nČkolik þeských geografĤ zaþalo zabývat prostorovými analýzami volebního chování.1 Z jejich dílny pocházejí zajímavé pĜehledy území stabilní volební podpory výsledkĤ jednotlivých
politických stran v þeských zemích od roku 1920 do roku 1990, které pĜináší soubor
map þíslo 3. Metodika zpracování tohoto ilustrativního pĜehledu vychází ze zachycení
intenzity volební podpory stran na daném území. Jednotlivé oblasti þeských zemích
byly seĜazeny postupnČ podle síly podpory vybrané strany ve vybraných volbách.
„Podle této Ĝady, vyjadĜující pokles intenzity volební podpory, jsou naþítány absolutní
poþty hlasĤ až do výše 50 % celkového podílu hlasĤ, získaných stranou,“ píší Petr
Jehliþka a LudČk Sýkora. „Okresy, spadající do 50 % limitu, jsou pak oznaþeny za
území volební podpory...“2 Tato místa jsou na mapách vyznaþena þernČ. PrĤnik takto
získaných výsledkĤ ze všech voleb pak umožĖuje zjistit území stabilní volební podpory – a území tradiþnČ nízké volební podpory, které je znaþeno šrafováním. Sporným je
ovšem pĜedpoklad, že existuje jasná kontinuita mezi volbami v 1. republice a volbami
do Federálního shromáždČní v þervnu 1990.
Mapy þ. 3 : ÚZEMÍ STABILNÍ VOLEBNÍ PODPORY, 1920 - 1990

1

Viz napĜ. BLAŽEK, J., KOSTELECKÝ, T.: Geografická analýza výsledkĤ parlamentních voleb v roce
1990. Sborník ýeské geografické spoleþnosti 1991/1 a JEHLIýKA, P., SÝKORA, L.: Stabilita
regionální podpory tradiþních politických stran v ýeských zemích (1920 - 1990). Sborník ýeské
geografické spoleþnosti 1991/2.
2
JEHLIýKA, P., SÝKORA, L.: cit. dílo, s. 84.
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Pozoruhodným jevem voleb roku 1990 byl úspČch obþanských hnutí typu OF a
VPN. Nabízela se otázka, zda tato forma obþanských iniciativ není onou tolik hledanou
cestou, která by mohla pomoci pĜekonat nešvary politických stran a nabídnout šanci
osobnostem, které jsou jinak volebním systémem z „velké“ politiky vyĜazeni. Je þastým a mnohdy dokonce upĜímným požadavkem nČkterých teoretikĤ a politikĤ, aby se
voliþi orientovali na „osobnosti“. To bylo též velké téma diskusí v pĜedveþer voleb do
zákonodárných sborĤ v roce 1992. VČtšina voliþĤ však nehlasuje pro kandidáty, ale pro
politické strany.
Z hlediska vývoje stranického systému v období mezi volbami 1990 a 1992 byl nejdĤležitČjší rozpad právČ tČch politických hnutí, které ve volbách 1990 mČly nejvČtší
gravitaþní sílu:
x Obþanské fórum (OF) bylo integrujícím hnutím v þeských zemích. Od poþátku
sdružovalo odlišní až protikladné ideovČ politické proudy. Vzniklo 19. listopadu
1989 a jeho vĤdþí osobností byl Václav Havel. V parlamentních volbách 1990 kandidovalo pod hlaviþkou OF þtrnáct velice rozdílných politických subjektĤ. Jestliže
ve spodních hladinách tohoto hnutí zpoþátku dominovaly populistické nálady, pak
v koordinaþním centru byli zastoupeni pĜívrženci konzervatizmu, liberálové i skupiny se socialistickou þi sociálnČdemokratickou orientací.
x Hnutí VeĜejnost proti násilí (VPN) vzniklo 20. listopadu 1989. PĜedsedou Slovenské rady VPN byl v únoru 1990 zvolen Ján Budaj. Po svém vítČzství ve volbách
dokázala VPN až na pátý pokus nalézt pĜedsedu slovenské vlády, kterým se stal
Vladimír Meþiar.
Asi nejchytlavČjším sloganem voleb 1990 bylo heslo „Strany jsou pro straníky, Obþanské fórum je pro všechny“, které reagovalo na nechuĢ veĜejnosti k politickým stranám. Ukázalo se však jako omyl nebo jako podvod. Více než roþní existence OF a
VPN potvrdila starou zkušenost: masová politická hnutí þi obþanské iniciativy tohoto typu mohou v liberálnČ-demokratické spoleþnosti, štČpené rozdílnými zájmy a
jejich hierarchií u jednotlivcĤ a skupin, pĜetrvat jen pĜi vČdomí jednoho velkého
nepĜítele. Jakmile se takovýto obraz nepĜítele stává málo þitelným, hnutí se dostává do
vnitĜní krize z dĤvodu rĤstu významu odlišných ideologií a diferenciace zájmĤ jednotlivcĤ a skupin. Takový by byl jistČ vývoj Národní fronty pro roce 1945, kdyby nedošlo
k únorovým událostem roku 1948. Také vývoj po roce 1989 prokázal, že pĜes všechny
nedostatky zĤstávají politické strany nejvhodnČjší institucí pro organizování politických sil pĜi formování obþanské spoleþnosti.
Pokles popularity Obþanského fóra v prvních týdnech po volbách nebyl zpĤsoben vnitĜní krizí hnutí: zaþal dĜíve, než se mocenská centra rozštČpila. V Ĝíjnu 1990 byl
na SnČmu OF pĜedsedou hnutí zvolen Václav Klaus, a to proti vĤli Hradu a koordinaþního centra. Odliv levých, stĜedových a populistických uskupení v dolních patrech
hnutí posunul již na podzim 1990 orientaci delegátĤ snČmu OF, kteĜí byli voleni na
úrovni okresĤ, výraznČ doprava. SnČm v lednu 1991 rozhodl o pĜemČnČ OF na politickou stranu s individuálním þlenstvím. Tomuto procesu nikdo z liberálĤ þi socialistĤ na
vrcholu hnutí nedokázal þelit. Tzv. lánská dohoda z února téhož roku rozhodla o rozdČlení OF. V dobČ rozštČpu OF byl pomČr sil pro a proti Klausovi 3 : 1. VzápČtí se hnutí
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rozdČlilo na dvČ politické strany-dČdice: Obþanskou demokratickou stranu (ODS)
a Obþanské hnutí (OH).
ODS se v OF formovala již od léta 1990, jako strana byla zaregistrována v bĜeznu
1991. Na dubnovém sjezdu pak byl pĜedsedou ODS zvolen Václav Klaus. Obþanského
hnutí se konstituovalo v bĜeznu 1991. Dubnový sjezd pak zvolil pĜedsedou OH JiĜího
Dienstbiera. Popularita tohoto pĤvodnČ ve vládnČ i v parlamentu výraznČ zastoupené
hnutí rychle klesala. V Ĝíjnu 1993 OH pĜijalo název Svobodní demokraté (OH).
Na Slovensku nový premiér Vladimír Meþiar nejen nerespektoval vedení VPN, ale
zĤstal vČrný pĜedvolebnímu programu tohoto hnutí. Získal si tak zcela bezkonkurenþní
autoritu u slovenské veĜejnosti – a minimální popularitu v ýechách. To vše nakonec
vedlo k odvolání Meþiara z funkce pĜedsedy vlády a organizaþnímu rozštČpu VPN.
V dubnu 1991 se ze stále politicky ménČ významného VPN vydČlilo Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), jehož pĜedsedou se v kvČtnu téhož roku stal Vladimír
Meþiar. V Ĝíjnu 1991 pak byla vytvoĜena Obþanská demokratická unie – VeĜejnost
proti násilí (ODU-VPN), jejímž pĜedsedou byl zvolen Martin Porubjak.
ŠtČpení OF a VPN se projevilo i v poslaneckých klubech. Každé z tČchto hnutí mČlo sice oficiálnČ pouze dva právní dČdice, ale ve Federálním shromáždČní se nástupcĤ
objevilo víc – poslanci zvolení za OF se rozešli do pČti klubĤ, a to ještČ všichni nenašli
klubový pĜístav. Z VPN vznikly na federální úrovni kluby dva. Navíc po odchodu
Strany demokratické levice z federace KSýS vznikly z pĤvodnČ jednotného klubu
komunistĤ kluby dva. Tabulka þíslo 50 ukazuje, že z pĤvodních osmi klubĤ po volbách v roce 1990 jich v listopadu 1991 bylo šestnáct, a to pĜi nezaĜazení se 12 poslancĤ
do žádného klubu.
Tabulka þ. 50: ROZLOŽENÍ POLITICKÝCH SIL
VE FEDERÁLNÍM SHROMÁŽDċNÍ PO VOLBÁCH ROKU 1990
poslanecký klub
OF
NEZÁVISLÍ OF
ODS
OH
ODA
SDOb/
VPN
HZSD
ODU
KSýS
KLP-KSýMc/
SDL
KDH
HSD-SMS
HSD I.
HSDII.

po volbách
118
–
–
–
–
–
52
–
–
47
–
–
25
16
–
–

30. 6. 1991a/
–
7
43
41
11
9
–
17
34
45
–
–
25
–
10
6

7. 11. 1991a/
–
6
44
38
11
10
–
17
32
–
25
20
25
–
9
7
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poslanecký klub
KDU
KDS-LDSd/
SNS
ESWMKe/
nezaĜazení

po volbách
15
–
15
12
–

30. 6. 1991a/
15
–
14
9
12

7. 11. 1991a/
11
6
14
10
12

Poznámky: a/ údaje pĜevzaty z oficiálních informací KanceláĜe Federálního shromáždČní –
souþty ovšem neþiní 300 poslancĤ; b/ SDO – klub sociálnČ demokratické orientace; c/ Klub
levicových poslancĤ – KSýM; d/ KĜesĢansko-demokratické strany – liberálnČ demokratické
strany; e/ V listopadu 1991 Maćarské kĜesĢansko-demokratické hnutí a politické hnutí koexistence (MKDH–COE).

Je obtížné hodnotit promČny poslaneckých klubĤ ve Federálním shromáždČní jinak,
než jako rozpad stranického systému, vzniklého pĜed volbami v roce 1990. V pozadí
tohoto rozpadu není pouze nevyzrálost sociální základny a nezralost politických vĤdcĤ
stran – byĢ tyto pĜíþiny byly prvotní. Svoji roli nespornČ sehrála i snaha nČkterých
pĜedstavitelĤ bývalého Obþanského fóra vytvoĜit z tohoto hnutí základnu pro ustanovení systému dvou stran jako je v USA þi ve Velké Británii. Pozoruhodné je, že v této
atmosféĜe štČpení vládnoucího hnutí vykazovala federální a þeská vláda výraznou
stabilitu. DĤvodem bylo z jedné strany pĜizpĤsobování se obou vlád pravicovým náladám ve Federálním shromáždČní a v ýeské národní radČ, z druhé strany pak úspČšná
snaha prezidenta udržet maximální stabilitu vládních orgánĤ.

13.4. VOLBY 1992
RozdČlení Obþanského fóra a VeĜejnosti proti násilí na právní dČdice neodpovídalo
zcela rozdČlení voliþĤ tČchto hnutí ve volbách roku 1992. Ani rozdČlení na poslanecké
kluby nevypovídalo pĜesnČ o tom, kam se voliþi OF a VPN z roku 1990 obrátili o dva
roky pozdČji. Podle volební ankety, poĜádané IVVM a agenturami INFAS a FACTUM
pĜi odchodu voliþĤ z volebních místností roku 1992, vypadala pĜi hlasování o kandidátech do SnČmovny lidu Federálního shromáždČní situace tak, jak je znázornČno na
schématech þíslo 4 a þíslo 5. Jak je patrné, dČdil témČĜ každý – v pĜípadČ Obþanského
fóra nesrovnatelnČ nejvíce ODS, v pĜípadČ VeĜejnosti proti násilí pĜedevším HZDS.
Pozoruhodné jsou z tohoto hlediska osudy Obþanského hnutí a ODU, jejichž reprezentanti mČli nejvýhodnČjší výchozí pozice jak v pĤvodních hnutích, tak i – s výjimkou
funkce pĜedsedy slovenské vlády – ve vládních orgánech.

13.4.1. Volební výsledky

Volby do zákonodárných sborĤ 5. a 6. þervna 1992 probČhly v jiné politické situaci, než volby v roce 1990. ZmČnila se celková nálada veĜejnosti, nastupovala Ĝada
nových stranických vĤdcĤ a výraznČ vzrostl politický význam národních orgánĤ. I
když národní rady získaly vČtší moc pĜebíráním nČkterých kompetencí, které pĤvodnČ
obhospodaĜovaly federální orgány, jejich skuteþná moc byla vČtší, než naznaþuje tento
posun: reálná moc šla za hranice pravomocí, které byly vymezeny zákony.
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Schéma þ. 4: HLASY NċKDEJŠÍCH VOLIýģ OBýANSKÉHO FÓRA
VE VOLBÁCH ROKU 1992

Schéma þ. 5: HLASY NċKDEJŠÍCH VOLIýģ VEěEJNOSTI PROTI NÁSILÍ
VE VOLBÁCH ROKU 1992
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Výchozí þíselný údaj, charakterizující volby v roce 1992, je prostý: o více než
10 % klesla volební aktivita obþanĤ: voleb v ýeské republice se zúþastnilo 85,1 %
oprávnČných voliþĤ, na Slovensku pak 84,2 % oprávnČných voliþĤ. I v pĜípadČ
tČchto voleb bylo možné zaznamenat rozdíly v hlasech pro jednotlivé strany, odevzdané pro národní rady a pro Federální shromáždČní – a drobné rozdíly i v odevzdaných
hlasech pro strany pĜi hlasování o kandidátech do SnČmovny lidu a SnČmovny národĤ.
Tabulka þíslo 51 a-b ukazuje, jaké byly výsledky voleb do Federálního shromáždČní
v roce 1992 – a kolik politických uskupení se nedostalo pĜes práh povinného kvora.
Graf þíslo 6 ukazuje pomČr mandátĤ pro jednotlivé parlamentní strany a koalice.
Tabulka þ. 51 a: VÝSLEDKY VOLEB
DO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, 1992
ýESKÁ REPUBLIKA
SNċMOVNA LIDU
SNċMOVNA NÁRODģ
strana, hnutí,
poslancĤ
získané hlasy
získané hlasy
FS
koalice
mandátĤ
mandátĤ
absolutnČ v %
absolutnČ
v%
ODS-KDS
2 200 937 33,90
48
2 168 421 33,43
37
85
LB
926 228
14,27
19
939 197
14,48
15
34
ýSSD
498 030
7,67
10
440 806
6,80
6
16
SPR-RSý
420 848
6,48
8
413 459
6,37
6
14
KDU-ýSL
388 122
5,98
7
394 296
6,08
6
13
LSU
378 962
5,84
7
393 182
6,06
5
12
ODA
323 614
4,98
–
264 371
4,08
–
–
OH
284 854
4,39
–
307 334
4,74
–
HSD-SMS
274 489
4,23
–
317 934
4,90
–
–
HDŽJ
214 681
3,31
–
222 860
3,44
–
–
SýPŽR
166 325
2,56
–
172 703
2,66
–
–
KAN
129 022
1,99
–
140 045
2,16
–
–
NEI
76 678
1,18
–
94 927
1,46
–
–
SPP
68 985
1,06
–
71 123
1,10
–
–
HSS
59 585
0,92
–
65 185
1,01
–
–
D92
32 746
0,50
–
37 609
0,58
–
–
ROI
17 130
0,26
–
17 638
0,27
–
–
SRNDJ
10 335
0,16
–
11 099
0,17
–
–
NSS-ýSNS
8 922
0,14
–
9 405
0,15
–
–
SPI
7 118
0,11
–
–
–
–
–
MKDMESWS
4 851
0,07
–
4 145
0,06
–
–
celkem
6 492 462
100
99
6 485 739
100
75
174
Poznámka: ýSSD – ýeskoslovenská sociální demokracie; D92 – Demokraté 92 za spoleþný stát; HDŽJ –
Hnutí dĤchodcĤ za životní jistoty; HSD-SMS – Hnutí za samosprávnou demokracii – Spoleþnost pro
Moravu a Slezsko; HSS – Hnutí za sociální spravedlnost; KAN – Klub angažovaných nestraníkĤ; KDUýSL – KĜesĢanská a demokratická unie – ýeskoslovenská strana lidová; LB – Koalice Levý blok –
KSýM, Demokratická levice ýSFR; LSU – LiberálnČ sociální unie (hnutí složené ze ZemČdČlské strany,
Strany zelených, ýeskoslovenské strany socialistické a Hnutí zemČdČlcĤ); MKDMESWS – Koalice Ma-
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ćarské kĜesĢanskodemokratické hnutí, Együttelés–Spolužitie–Wspolnota, Maćarská lidová strana; NEI –
Nezávislá iniciativa (NEI); NSS-ýSNS – NárodnČ sociální strana – ýeskoslovenská strana národnČ socialistická; ODA – Obþanská demokratická aliance; ODS-KDS – Koalice Obþanská demokratická strana a
KĜesĢanskodemokratická strana; OH – Obþanské hnutí; ROI – Rómská obþanská iniciativa; SýPŽR –
Strana þeskoslovenských podnikatelĤ, živnostníkĤ a rolníkĤ; SPI – Strana práce a jistoty; SPP – Strana
pĜátel piva; SPR-RSý – Sdružení pro republiku – Republikánská strana ýeskoslovenska; SRNDJ – Strana
republikánské a národnČ demokratické jednoty.

Tabulka þ. 51 b: VÝSLEDKY VOLEB
DO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, 1992

strana, hnutí,
koalice
HZDS
SDL
SNS
KDH
MKDMESWS
SDSS
ODU
DS-ODS
SKDH
SZS
MPP-MOS
D92
SPI
SKS
ROI
NEI
SPR-RSý
SLS
HSS
HSD-SMS
NALI
HZSP-SRU
celkem

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SNċMOVNA LIDU
SNċMOVNA NÁRODģ
poslancĤ
získané hlasy
získané hlasy
FS
mandátĤ
mandátĤ
absolutnČ v %
absolutnČ v %
1 036 459 33,53
24
1 045 395 33,85
33
57
446 230 14,44
10
433 750 14,04
13
23
290 249
9,39
6
288 864
9,35
9
15
277 061
8,96
6
272 100
8,81
8
14
227 925
7,37
5
228 219
7,39
7
12
150 095
4,86
–
188 223
6,09
5
5
122 359
3,96
–
124 649
4,04
–
–
122 226
3,95
–
113 176
3,66
–
–
106 612
3,45
–
100 054
3,24
–
–
81 047
2,62
–
75 149
2,43
–
–
72 877
2,36
–
71 122
2,30
–
–
35 422
1,15
–
34 929
1,13
–
–
31 462
1,02
–
31 392
1,02
–
–
23 487
0,76
–
22 202
0,72
–
–
16 446
0,53
16 892
0,55
13 139
0,43
11 259
0,36
11 227
0,36
10 540
0,34
10 150
0,33
10 056
0,33
7 821
0,25
–
1 888
0,06
–
–
4 647
0,15
–
4 489
0,15
–
–
2 457
0,08
–
2 992
0,10
–
–
1 576
0,05
–
1 086
0,04
–
–
3 090 974 100
51
3 088 426 100
75
126

Poznámka: D92 – Demokraté 92 za spoleþný stát; DS-ODS – Koalice Demokratická strana a
Obþanská demokratická strana; HSD-SMS – Hnutí za samosprávnou demokracii – Spoleþnost
pro Moravu a Slezsko; HSS – Hnutí za sociální spravedlnost; USO-SRU – Koalice Hnutí za
svobodu projevu a Slovenská republikánská unie; KDH – KĜesĢanskodemokratické hnutí;
MKDMESWS – Koalice Maćarské kĜesĢanskodemokratické hnutí, Együttéles–Spolužitie–
Wspolnota, Maćarská lidová strana; MPP-MOS – Magyar Polgári Párt – Maćarská obþanská
strana; NALI – Národní liberálové; NEI – Nezávislá iniciativa (NEI); ODU – Obþanská demokratická unie; ROI – Rómská obþanská iniciativa; SDL – Strana demokratické levice; SDSS –
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SociálnČ-demokratická strana na Slovensku; SKDH – Slovenské kĜesĢanskodemokratické hnutí; SLS – Slovenská lidová strana; SNS – Slovenská národní strana; SPI – Strana práce a jistoty;
SPR-RSý – Sdružení pro republiku – Republikánská strana ýeskoslovenska; SZS – Strana
zelených na Slovensku; HZDS – Hnutí za demokratické Slovensko; SKS – Svaz komunistĤ
Slovenska.

Graf þ. 6: VOLEBNÍ VÝSLEDKY
VE VOLBÁCH DO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDċNÍ, 1992
(poþty mandátĤ)
ýESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vzhledem k tehdejšímu rozložení reálných sil a tendencí byly v roce 1992 volby do
národních rad mimoĜádnČ významné Tabulky þíslo 52 a 53 uvádČjí výsledky tČchto
voleb do ýeské národní rady a Slovenské národní rady.1
1

Výsledky voleb do FS a ýNR 5. a 6. þervna 1992. Politické strany. Praha, ýeský statistický úĜad 1992,
s. 7 – 103 a Štatistická roþenka Slovenskej republiky 1992. Bratislava, Štatistický úrad Slovenskej
republiky 1993, s. 443 – 451.
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Volební výzkum z poloviny kvČtna 1992 signalizoval, že 16 % z tČch dotázaných,
kteĜí se chtČli voleb zúþastnit, bylo rozhodnuto hlasovat v pĜípadČ ýeské národní rady
pro jinou stranu þi hnutí než v pĜípadČ SnČmovny lidu. Ve volební anketČ, kterou
IVVM poĜádal ve spolupráci s nČmeckou firmou INFAS a þeskou firmou FACTUM
mezi voliþi pĜi jejich odchodu z volebních místností, dokonce 25 % dotázaných uvádČlo, že odlišnČ hlasovalo v pĜípadČ ýNR a SnČmovny lidu.
Tabulka þ. 52: VOLBY DO ýESKÉ NÁRODNÍ RADY, 1992
strana, hnutí,
koalice
ODS-KDS
LB
ýSSD
LSU
KDU-ýSL
SPR-RSý
ODA
HSD-SMS
OH
HDŽJ
SýPŽR
KAN
NEI
SPP
HSS
D92
ROI
SRNDJ
NSS-ýSNS
celkem

získané hlasy
absolutnČ
v%
1 924 483
29,73
909 490
14,05
422 736
6,53
421 988
6,52
406 341
6,28
387 026
5,98
383 705
5,93
380 088
5,87
297 406
4,59
244 319
3,77
203 654
3,15
174 006
2,69
88 823
1,37
83 959
1,30
69 621
1,08
37 839
0,58
16 854
0,26
11 115
0,17
9 797
0,15
6 473 250
100

mandátĤ
76
35
16
16
15
14
14
14
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
200

Údaje ze Slovenska ukazují, že slovenští voliþi ještČ více rozptýlili svojí pĜízeĖ.
V polovinČ kvČtna projevovalo odhodlání hlasovat v pĜípadČ národní rady a SnČmovny
lidu Federálního shromáždČní odlišnČ 24 % z tČch, kdo k volbám chtČli jít. Ve volební
anketČ pak uvedlo 30 % respondentĤ, že ve volbách v pĜípadČ tČchto dvou orgánĤ hlasovalo odlišnČ.
Srovnání výsledkĤ voleb do národních rad a Federálního shromáždČní informuje, že
voliþi mČli tendenci dávat v pĜípadČ národních rad pĜednost národnostnČ orientovaným stranám, hnutím a koalicím a tzv. malým stranám, v pĜípadČ Federálního
shromáždČní pak tzv. silným stranám. Takto propadlo sítem voleb do Federálního
shromáždČní Hnutí za samosprávnou demokracii – Spoleþnost pro Moravu a Slezsko
(v pomČru ýeská národní rada 5,87 % : SnČmovna lidu 4,23 % : SnČmovna národĤ
4,90 %) a Obþanská demokratická aliance (v pomČru 5,93 : 4,98 : 4,08). Pozoruhodné
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je, že pĜi tomto rozdílu ODA zaznamenala menší podporu pĜi hlasování do SnČmovny
národĤ než do SnČmovny lidu.
Naopak LSU více uspČla pĜi hlasování do ýeské národní rady než pĜi volbách do
Federálního shromáždČní – což ovšem bylo do znaþné míry dáno tím, že vedoucí pĜedstavitelé ZemČdČlské strany, která tvoĜila jádro LSU, pĜedvídavČ kandidovali právČ do
ýNR (v pomČru ýNR 6,52 % : SnČmovna lidu 5,84 % : SnČmovna národĤ 6,06 %).
Podobný efekt zaznamenala slovenská sociální demokracie – po sebevražedném odtržení od pĜedvolební koalice se Stranou demokratické levice se dostala pĜes stanovené
kvorum pouze v pĜípadČ SnČmovny národĤ, do níž za sociální demokraty kandidoval
Alexander Dubþek (v pomČru 4,00 : 4,86 : 6,09). ODS jako relativní vítČz voleb v ýeské republice dosáhla vČtšího úspČchu pĜi hlasování do Federálního shromáždČní než do
národní rady (v pomČru 29,73 : 33,90 : 33,43), obdobnČ jako þeští sociální demokraté
(v pomČru 6,53 : 7,68 : 6,80) a SPR-RSý (v pomČru 5,98 : 6,48 : 6,37).
Tabulka þ. 53 : VOLBY DO SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY, 1992
strana, hnutí,
koalice
HZDS
SDL
KDH
SNS
MKDMESWS
ODU
SDSS
DS-ODS
SKDH
MPP-MOS
SZS
SZ
SPI
SKS
ROI
SPR-RSý
SSl-SNZ
SLS
HZOS
HSD-SMS
HSS
NALI
HZSP-SRU
celkem
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získané hlasy
absolutnČ
v%
1 148 625
37,26
453 203
14,70
273 945
8,89
244 527
7,93
228 885
7,42
124 503
4,04
123 426
4,00
102 058
3,31
94 162
3,05
70 689
2,29
66 010
2,14
33 373
1,08
29 818
0,97
23 349
0,76
18 343
0,60
10 069
0,33
9 414
0,31
9 126
0,30
7 169
0,23
3 986
0,13
3 411
0,11
2 500
0,08
2 103
0,07
3 082 696
100

mandátĤ
74
29
18
15
14
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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13.4.2. Politické strany

Seznam politických stran a hnutí ýSFR, který v bĜeznu 1992 vydal Institut pro studium demokracie v spolupráci s ýeskoslovenskou tiskovou kanceláĜí, obsahoval charakteristiky pĜibližnČ 140 tehdy existujících politických stran, hnutí a koalic. Nebylo
ale možné pĜesnČ zjistit, kolik mČla která strana þlenĤ, jak byla organizována, kolik
penČz vkládala do pĜedvolební kampanČ a odkud a jak tyto peníze získala.
I když existovala zákonná povinnost pĜedložit každoroþnČ do 1. dubna národní radČ
republiky, ve které byla strana þi hnutí registrována, výroþní finanþní zprávu, dodnes
nikdo neví, jak skuteþnČ vypadaly výdaje stran na volební kampaĖ. Tento problém
nebyl bezvýznamný, a to hned ze dvou dĤvodĤ. PĜednČ nedostateþná právní úprava
umožĖovala stranám vládní koalice získávat v podmínkách transformace ekonomiky zdroje penČz, kterým opoziþní þi novČ vznikající strany nemohly nikdy konkurovat. Za druhé, není v mezinárodní praxi nikterak neobvyklé, že existuje zákonný
zákaz pĜijímat finanþní pĜíspČvky a dary ze zahraniþí, neboĢ takto lze ovládat vnitropolitickou situaci ze zemČ velkých sousedĤ.
Po volbách roku 1992 byly ovšem zveĜejnČny pĜehledy nákladĤ na pĜedvolební
kampaĖ. Jejich základní nedostatek je v tom, že se opíraly o výpovČdi vedoucích pĜedstavitelĤ tČchto stran – kteĜí ovšem uvádČli þísla podle toho, jak jim pĜikazovala jejich
stranická disciplína. Tabulka þíslo 54 pochází z rozboru Libuše Bautzové,1 která spojila tyto výpovČdi o volebních nákladech vybraných stran s velikostí státního pĜíspČvku
za hlasy – a propoþetla zároveĖ „koeficient rentability“ volební aktivity. Státní pĜíspČvek byl stanoven volebními zákony a pĜedstavoval 15 Kþs za každý hlas odevzdaný
stranČ pĜi volbách do ýeské národní rady, SnČmovny lidu a SnČmovny národĤ, ale jen
tehdy, jestliže strana získala více než dvČ procenta všech platných hlasĤ.
Tabulka þ. 54: VÝDAJE A PěÍJMY STRAN VE VOLBÁCH 1992
(v milionech Kþs)
strana, hnutí
þi koalice
SPR-RSý
OH
ODA
SýPŽR
ýSSD
ODS-KDS
KDU-ýSL
LSU
KAN
HSD-SMS
Levý blok
HDŽJ
1

náklady na volební
kampaĖ
neuvedeno
40
40
18
40
87
17
15
2,7
8
8
0,25

státní
pĜíspČvek
40
14
15
8
21
94
20
20
4,5
15
42
10

„rentabilita“
?
0,35
0,37
0,44
0,52
1,08
1,18
1,33
1,67
1,88
5,25
40,00

BAUTZOVÁ, Libuše: Volby jako byznys aneb dvanáctka nejúspČšnČjších. Ekonom 1992/28, s. 24 – 25.
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Výzkumné instituce obþas publikují rozbory sociální základny jednotlivých stran,
avšak ty mají tradiþnČ jeden závažný nedostatek: opíraly a opírají se sice o empirické
výzkumy, ale o takové, kde poþet dotázaných bývá pĜíliš malý na to, aby bylo možné
hovoĜit o stabilitČ þi vývoji sociálních základen stran. PĜed volbami roku 1992 se pouze dalo odhadnout, že úspČch v þeských zemích by mohla politické stranČ zaruþit
jen pĜirozená – tedy sociálnČ urþená þi tradicí daná – voliþská základna þi alespoĖ
20 milionĤ korun na pĜedvolební kampaĖ. Platí totiž, že volby jsou otázkou velkých þísel – a to nejen co do poþtu získaných hlasĤ voliþĤ, ale i penČz. Hlasy se
sþítají, ale rozhodující jsou finanþní zdroje. K vítČzství v politice jsou nutné ideje
(alespoĖ malé) a velké peníze.
Pro polarizaci stranického systému se ukázalo klíþové období rok pĜed volbami.
V polovinČ roku 1991 sdČlovací prostĜedky vytvoĜily obraz, podle nČhož sociálnČ ekonomický vývoj a radikalizace nálad veĜejnosti vedou ke koncentraci veĜejnosti kolem
krajních programĤ – na pravici a levici politického spektra. Této jednoduché dichotomii zĤstala vČrná schémata, publikovaná tČsnČ pĜed samotnými volbami roku
1992 v nejþetnČjších novinách – a navíc opírající se o málo pĜesné výzkumy veĜejného
mínČní. V polovinČ roku 1991 byl patrný odliv populistĤ z Ĝad pĜíznivcĤ vlády a Hradu
k uskupením jako bylo Sdružení pro republiku – Republikánská strana ýeskoslovenska. V téže dobČ však rozpad monopolu OF a VPN nabízel šanci vytvoĜení široké
koalice v centru politického spektra. Tomuto vývoji odpovídaly jak dČjiny obou
národĤ, tak i situace v zahraniþí – ale i kuloárová jednání. VýjimeþnČ silné postavení
Hnutí za demokratické Slovensko nebylo jedinou známkou tČchto promČn. PĜípadná
koalice stran stĜedu se mohla i v þeských zemích opírat o kriticky naladČné, ale demokraticky orientované strany a osobnosti. Vzhledem k tehdejší kvalitČ vĤdcĤ tehdejších
stran a velikosti jejich voliþského zázemí nebylo možné pĜedem vylouþit ani úþast
nČkterých vládních pĜedstavitelĤ na této koalici.
V ýeské republice se v polovinČ roku 1991 zaþaly vytváĜet tĜi bloky, z nichž
dva byly zároveĖ gravitaþními póly, které k sobČ strhávaly nerozhodné voliþe:
x PRAVICOVċ ZAMċěENÝ BLOK
Jeho jádrem byla Obþanská demokratická strana, se kterou aktivnČ spolupracovaly
Obþanská demokratická aliance (ODA), Klub angažovaných nestraníkĤ, Konzervativní
strana – Svobodný blok a KĜesĢanskodemokratická strana (KDS). ODA vznikla v prosinci 1989 jako samostatná pravicová liberální strana. Prvním pĜedsedou ODA se stal
Pavel Bratinka, kterého v bĜeznu 1992 vystĜídal Jan Kalvoda (toho po skandálu vystĜídal v bĜeznu 1997 Michael Žantovský). KDS vznikla v prosinci 1989, jejím pĜedsedou
byl Václav Benda. V dubnu 1992 uzavĜela dohodu o pĜedvolební koalici s ODS. Ekonomická koncepce pravicového bloku byla dána postavením a osobní autoritou pĜedsedy ODS, jímž byl Václav Klaus, a programem jeho Obþanské demokratické strany,
širší intelektuální zázemí vytváĜeli politici z Konzervativní strany a z Obþanské demokratické aliance. Nátlakové akce pod heslem debolševizace obstarával pĜedevším Klub
angažovaných nestraníkĤ.
Konzervativní tradicionalisty v pravicovém bloku reprezentovala ýeskoslovenská
strana lidová (ýSL). Na konci listopadu 1989 v jejím þele stanul Josef Bartoníþek.
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Ten v dubnu 1990 na sjezdu oznámil vytvoĜení KĜesĢanské a demokratické unie, spoleþné kandidátky politických subjektĤ kĜesĢanské orientace. Bartoníþek se v pĜedveþer
voleb roku 1990 stal objektem mediální skandalizace, a to v dobČ, kdy již mČla být
zastavena volební kampaĖ – tato skuteþnost ovlivnila výsledek strany ve volbách. Na
sjezdu v záĜí téhož roku byl novým pĜedsedou ýSL zvolen Josef Lux. Na 6. sjezdu,
který se konal na pĜelomu bĜezna a dubna 1992, se ýSL slouþila s KDU a pĜijala název
KĜesĢanská a demokratická unie – ýeskoslovenská strana lidová (KDU-ýSL).
Na první pohled zde byl pestrý a silný blok s pĜirozenou dČlbou rolí, ale také
s rozdČlením na sekulární strany a strany s kĜesĢanským základem. Odlišná podpora veĜejnosti jednotlivým þástem tohoto bloku a ambice mnohých vedoucích þinitelĤ, které nebývají mČĜitelné silou jejich vlastních stran, nakonec vylouþily jednotnou
volební koalici v rámci celého bloku a vedly k volebnímu neúspČchu slabších pĜíbuzných velkých stran a koalic.
Sólistu na politické pravici pĜedstavovalo Sdružení pro republiku – Republikánská strana ýeskoslovenska (SPR-RSý). Vzniklo v únoru 1990 uvnitĜ celé skupiny
rodících se republikánských stran. V konkurenci se prosadilo díky svému pĜedsedovi
Miroslavu Sládkovi. Bylo jedinou pravicovou stranou, která byla systémovou opozicí
vĤþi novému establishmentu. Z tohoto dĤvodĤ bývá pokládána za populistickou nedemokratickou pravici, i když o jejím skuteþném profilu bylo tehdy možné se pouze dohadovat. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že se jednalo o tzv. novou pravici.
x BLOK DEMOKRATICKÉHO STěEDU
K politickému stĜedu se na konci roku 1991 hlásila sociálnČ demokratická strana,
ýeskoslovenská strana zemČdČlská (ýSSZ), Strana zelených (SZ), ale i ýeskoslovenská strana socialistická (ýSS) a Hnutí za samosprávnou demokracii – spoleþnost pro
Moravu a Slezsko (HSD-SMS). RĤzné sociálnČdemokratické proudy a skupiny se zaþaly sjednocovat hned po listopadu 1989. V únoru 1990 byla zaregistrována ýeskoslovenská sociální demokracie (ýSSD), jejímž prvním polistopadovým pĜedsedou se stal
JiĜí Horák. Ve svých poþátcích se profilovala jako strana stĜedu, nikoliv jako levicová
strana. PĜechod nČkterých poslancĤ z Ĝad Obþanského hnutí do Ĝad ýSSD umožnilo
této stranČ vytvoĜit ve Federálním shromáždČní vlastní klub.
ýSSZ vznikla v lednu 1990 a jejím pĜedsedou byl zvolen František Trnka. Stala se
známá pod zkráceným názvem ZemČdČlská strana. Byla nejsilnČjším politickým subjektem mezi tehdy vznikajícími agrárními stranami a hnutími. Ve snaze nalézt voliþskou základnu nejen na venkovČ, ale i ve mČstČ, založila spolu s ýSS LiberálnČ sociální unii (LSU). PĜedsedou LSU se stal František Trnka. HSD-SMS se stalo nejsilnČjší
národnostnČ orientovanými uskupeními na MoravČ a ve Slezsku. Vzniklo v dubnu
1990 pod pĜedsednictvím Boleslava Bárty.
Potenciální silou bloku stĜedu byla velká þást voliþstva sevĜená mezi bariéry „Ani
komunisty, ani Klause!“ Ty však mohly strany stĜedu získat jen vČrohodnou politikou
národního usmíĜení, opĜenou o pragmatický pĜístup k ekonomickým problémĤm, kterou ovšem nedokázaly manifestovat. Slabinou tohoto bloku v þeských zemích byla
odlišná podpora veĜejnosti a klíþových sociálních skupin jednotlivým stranám, která
vyvolávala vnitĜní pnutí, živené navíc ambicemi politikĤ. Toto napČtí nakonec skonþilo
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na podzim 1991 oznámením sociálních demokratĤ o vytvoĜení vlastní koalice a dalším
koaliþním pĜeskupováním po pĜijetí volebního zákona. Idea pĜedvolebního Realistického bloku pĜišla pozdČ a sþítala více procenta z výzkumĤ veĜejného mínČní než pĜedstavy budoucích voliþĤ, ale i hlavních politických aktérĤ.
Poþátkem pĜedvolební kampanČ ve svém souþtu vykazovaly ZemČdČlská strana,
Strana zelených, sociální demokraté a ýeskoslovenská strana socialistická témČĜ o
dvacet procent deklarovaných pĜíznivcĤ ménČ než byl podíl tČch, kdo se pokládali za
pĜívržence stĜedu. Voliþstvo „stĜedové“ orientace bylo dílem nerozhodnuto, dílem se
orientovalo na strany, které se sice prohlašovaly za stĜed politického spektra, ale provádČly pravicovou politiku.
x LEVICOVÝ BLOK
Na levici probíhal po listopadu 1989 bouĜlivý organizaþní a ideový kvas, ovšem
pĜitažlivost levicového programu pro nerozhodného voliþem byla v pĜedveþer voleb
1992 malá. DĤležitou promČnou procházela KSý, která byla jednou skuteþnČ federální
stranou – mČla fungující organizace jak v þeských zemích, tak i na Slovensku. V prosinci 1989 pĜijal mimoĜádný sjezd KSý Prohlášení k obþanĤm ýSSR a Provolání
k bývalým þlenĤm KSý, ve kterých se omluvil za chyby a omyly z let 1948 až
1989. PĜedsedou KSý byl zvolen Ladislav Adamec. Sjezd zároveĖ rozhodl o
vytvoĜení územní organizace komunistĤ v ýechách a na MoravČ. K tomu došlo
na ustavujícím sjezdu Komunistické stran ýech a Moravy (KSýM) v bĜeznu
1990. Prvním pĜedsedou byl zvolen JiĜí Machalík. Následný I. Ĝádný sjezd
KSýM v Ĝíjnu 1990 pĜijal samostatný program strany a pĜedsedou zvolil JiĜího
Svobodu. Téhož roku zvítČzil v komunistické stranČ názor, že je nutné KSýS
pĜemČnit na federaci KSýM a KSS. JeštČ pĜed rozdČlením ýSFR se ale KSS
pĜemČnila na Stranu demokratické levice a rozhodla se pro úplnou samostatnost –
federace KSýM a SDL zanikla v dubnu 1992.
Již v roce 1990 se od komunistické strany oddČlilo ýeskoslovenské demokratické fórum (pĤvodnČ tvoĜilo frakci Demokratické fórum komunistĤ) a v roce
1991 skupina, která založila Demokratickou stranu práce. Od Ĝíjna do prosince
1991 probíhalo v KSýM referendum o zmČnČ názvu strany, které se vČtšinou
75,94 % hlasĤ vyslovilo za zachování názvu.
Do parlamentních voleb roku 1992 KSýM vstoupila spolu s Demokratickou
levicí, s níž vytvoĜila koalici Levý blok. Na sjezdu v prosinci 1992 v KladnČ byl
pĜijat Program KSýM, který vyhlásil vČrnost komunistickému zamČĜení strany.
Tehdejší vedení strany následnČ obnovilo diskuzi o orientaci strany.
Ve Slovenské republice se již v polovinČ roku 1991 roku dala pomČrnČ jednoznaþnČji vyjádĜit programová blízkost þi rozdílnost jednotlivých stran, ne však jejich koaliþní chování.
x VE STěEDU POLITICKÉHO SPEKTRA
Hnutí za demokratické Slovensko v þele s Vladimírem Meþiarem získalo možnost
vytvoĜit široké a velmi silné uskupení s podporou Slovenské národní strany, Strany
demokratické levice, sociálních demokratĤ a Strany zelených. Tyto strany však spojo292
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val pĜevážnČ odpor proti politice z Prahy, a to rĤznČ motivovaný odpor: pro jednoho
byla pĜíþinou rozmíšek sociální problematika, pro jiného národnostní otázka.
Z takovéhoto bloku sil se þasto nedaĜí vytvoĜit koalici.
x NA PRAVICI POLITICKÉHO SPEKTRA
KĜesĢanskodemokratické hnutí (KDH) pĜedstavovalo jeden ze stabilizaþních
prvkĤ slovenské politické scény, a to pĜes podíl na svržení Meþiara i vnitĜní spory mezi
federálnČ a antifederálnČ naladČnými politiky, ale též mezi pĜívrženci kĜesĢanskosociálních myšlenek a praporeþníky pražského pojetí ekonomické reformy. KDH vzniklo
v listopadu 1989. Na ustavujícím snČmu v únoru 1990 se pĜedsedou stal Ján
ýarnogurský. KDH bylo nespornČ významnČjší a ideovČ vyzrálejší než lidovci v ýechách. Jeho rozštČp podél fronty národnostní otázky vytvoĜením Slovenského kĜesĢanskodemokratického hnutí v bĜeznu 1992 byl sice projevem krize stranického systému,
samotné KDH ale pĜíliš vážnČ neohrozil.
Obþanská demokratická unie – VPN mČla ve své propražské politice jediného
spolehlivého partnera v politických stranách maćarské menšiny. ProgramovČ byla
velmi blízká Obþanské demokratické stranČ, osobní vazby jejich vĤdcĤ však vylouþily
jejich pĜedvolební koalici þi splynutí. Proto také ODS zaþala budovat svoji stranickou
síĢ i na Slovensku, což pro ODU-VPN pĜedstavovalo vražedný tah. Demokratická
strana (DS) byla v oné dobČ nesena na vlnČ komplexĤ historické strany Národní fronty a nejvČtší jistoty hledala v tČsném spojenectví s ODS. DS obnovila svĤj název
v prosinci 1989 na mimoĜádném sjezdu Stany slovenské obrody. Profilovala se jako
pravicová liberální strana. Jejím prvním pĜedsedou se stal Jozef Šimúth.
x LEVICE
Také na Slovensku samozĜejmČ existovaly i levicové strany a hnutí. Levice ale nebyla gravitaþním pólem v tom smyslu, že by pĜitahovala stále více voliþĤ – dalo se
hovoĜit o silné, ale konstantní podpoĜe. Komunistická strana Slovenska na sjezdu
v Ĝíjnu 1990 zmČnila název na Komunistická strana Slovenska – Strana demokratické
levice (KSS-SDL). PĜedsedou se stal Peter Weiss. Na sjezdu lednu 1991 pak byl název
zkrácen na Strana demokratické levice (SDL). SDL zaþala vystupovat jako strana
sociálnČdemokratického typu. Federace SDL a KSýM zanikla v dubnu 1992. Tento
rozchod byl motivován strategickými a programovými rozdíly, byl pĜirozeným projevem smČĜování k odlišné þlenské i volební základnČ tČchto dvou stran. Žádná z tČchto
dvou stran nemČla však možnost dosáhnout výrazného samostatného úspČchu. NadČjí
levice stále zĤstával jen pĜípadný úspČch politického stĜedu. SociálnČdemokratická
strana Slovenska (SDSS) obnovila svoji þinnost v únoru 1990. Jejím pĜedsedou se stal
Ivan Paliþka, kterého v dubnu téhož roku vystĜídal Boris Zala. Ve volbách roku 1990
ale SDSS nezískala témČĜ žádné pozice, a to mimo jiné v dĤsledku posunu komunistĤ
více ke stĜedu politického spektra.
Specifikou Slovenska byl vznik silných národních stran. Obnovená Slovenská národní strana (SNS) mČla ustavující snČm v kvČtnu 1990. Jejím prvním pĜedsedou se
stal VíĢazoslav Móric.
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Maćarská nezávislá iniciativa (MNI) vznikla hned v listopadu 1989; pĜedsedou
byl Károly Tóth. MNI se v roce 1992 pĜemČnila na Maćarskou obþanskou stranu
(MOS). Maćarské kĜesĢanskodemokratické hnutí (MKDH) bylo založené v bĜeznu
1990. PĜedsedou se stal Kálman Janics, kterého vystĜídal Béla Bugár. V roce 1992 se
od tohoto hnutí oddČlila Maćarská lidová strana (pĜedseda Gyusa Popély). Hnutí
SPOLUŽITÍ (Együttéles – ES) bylo založené v únoru 1990 (pĤvodnČ bylo registrováno pod názvem (Együttéles – Spolužitie – Wspolnota). Na ustavujícím sjezdu v bĜeznu
se jeho pĜedsedou stal Miklós Duray.
Fantazii pĜi formování koalic se v ýSFR nekladly meze – staþí pĜipomenout, že pro
obecní volby v listopadu 1990 vzniklo témČĜ tisíc koalic, mezi nimiž bylo možné nalézt i koaliþní spojení Obþanského fóra a komunistické strany. PĜed volbami roku 1992
se formovaly koalice þtyĜ druhĤ.
1. Vznikaly koalice, které se snažily spojit voliþe, soustĜedČné kolem nČkolika
ideovČ politických ohnisek. NejvhodnČjším pĜíkladem byla LiberálnČ sociální unie,
dotvoĜená koncem roku 1991. Strana zelených v ní reprezentovala voliþe spojené
s postmateriálními ekologickými hodnotami; ZemČdČlská strana nesla stavovský zájem
zemČdČlcĤ a venkova; ýSS zdĤrazĖovala sociální otázku. Až do pĜijetí volebního zákona se uvažovalo i o vstupu HSD-SMS do LSU, což by znamenalo zastoupení i dĤležitého reprezentanta národnostního ohniska v tomto hnutí. Kdyby každá z tČchto stran
byla životaschopná – v pĜedvolebním období to hlavnČ znamená, zda je voliþi vnímána
jako jediný, hlavní nebo alespoĖ významný reprezentant ideovČ politického ohniska –,
pĜedstavovala by LiberálnČ sociální unie ideální typ koalice.
2. V polovinČ roku 1991 zaþaly vznikat koalice, sjednocující ideovČ stejnČ profilované strany. Typickým pĜíkladem bylo spojování pravicových sil kolem ODS, neboĢ i odborník jen s obtížemi dokázal rozpoznat, þím se vlastnČ programovČ tyto strany
lišily. S urþitou významnou výjimkou – spojení ODS a KDS pĜedstavovalo propojení
sekulární a kĜesĢanské platformy, což napanþovalo, že ODS chce být liberálnČkonzervativní stranou. Jiný pĜíkladem bylo vytvoĜení koalice SociálnČ demokratická
unie, kterou vyhlásilo vedení ýSSD na podzim roku 1991. Z hlediska ideálního modelu se takovéto pojetí koalice jeví jako sporné. NapĜíklad sociální demokracie pĜedstavuje pĜirozené gravitaþní centrum pro voliþe sociálnČ demokratické orientace, frakþnČ
odštČpné skupiny do koalice nevstoupí z osobních dĤvodĤ. Koalice, nesoucí název
jedné ze stran, sdružených v koalici odpuzuje jiné strany, neboĢ se v ní automaticky
necítí rovnoprávné. Navíc po volbách v roce 1990 plných 40 % dotázaných Ĝeklo, že
v žádném pĜípadČ není ochotno volit sociální demokraty. ÚspČšná koalice by mČla být
taková, která pĜinese þást hlasĤ z onČch 40 %. V koalicích typu SociálnČ demokratické
unie jde v podstatČ o sþítání voliþĤ nejen kolem jednoho ideovČ politického ohniska,
ale kolem jednoho organizaþního centra. PonČkud jiný význam mČla koalice Strany
demokratické levice se slovenskými sociálními demokraty, která pomáhala prolamovat
ideologické pĜedsudky a osobní rivalitu. VytvoĜení Levého bloku bylo projevem snahy
þeských komunistĤ prorazit izolaci i pĜedsudky pomocí volebnČ slabým skupinám.
3. Dalším typem koalice bylo spojování sil bez ohledu na programy – hra o sþítání hlasĤ, žárlivČ stĜežící zachování organizaþní svébytnosti a zároveĖ usilující o pĜe294
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kroþení kvora, požadovaného pĜi volbách k získání poslaneckých kĜesel. Typickou
koalicí tohoto typu byl Demokratický blok vytváĜející se a mČnící se vlastnČ od roku
1990. Demokratický blok tvoĜily na zaþátku roku 1992 Asociace sociálních demokratĤ,
Klub angažovaných nestraníkĤ, Hnutí za obþanskou svobodu, NárodnČ sociální strana,
Konfederace politických vČzĖĤ, Republikánská unie a Koruna þeská. Spojit lidi se
sociálnČ demokratickým, republikánským a monarchistickým smýšlením je možné
pouze pomocí hesla „napĜíþ stranami“. Efektivnost této koalice byla minimální, neboĢ
znepĜehledĖovala voliþĤm ideovou orientaci a strany v ní sdružené byly okrajovými
uskupeními kolem pĜirozených ideovČ politických ohnisek. Obdobnou podobu, byĢ
zdánlivČ jinou funkci, mohla mít diskutovaná „prezidentská strana“, která by mČla –
jako svého þasu Obþanské fórum – shromáždit lidi rĤzných svČtových názorĤ s monotematickým jednoduchým cílem: zachovat federaci.
4. Zvláštní podobu mČlo formování koalic mezi þeskými a slovenskými stranami.
Poþátkem roku se rýsovaly dohody mezi ODS a Demokratickou stranou a ODA spolu
s ODU-VPN, týkající se voleb na Slovensku. V pĜípadČ koalice Obþanské demokratické aliance a Obþanské demokratické unie se jednalo o jakousi rizikovou koalici – z hlediska zákona nebylo možné s urþitostí Ĝíci, jaké kvorum mČla splnit koalice stran, registrovaných v rĤzných republikách: spolu nemohly podle tehdejších výzkumĤ volebních preferencí dosáhnout sedmiprocentního zisku hlasĤ alespoĖ v jedné z republik,
jedna z nich ale mohla pĜekroþit pČtiprocentní klauzuli.
Nakonec po všem tomto kvasu ve volbách do zastupitelských orgánĤ kandidovalo
roku 1992 pĜibližnČ þtyĜicet politických stran, koalic a hnutí. Jenže, jak již bylo naznaþeno, pouze strany s pĜirozenou þi tradiþní volební základnou nebo strany, které mohly
vložit do pĜedvolební kampanČ alespoĖ dvČ desítky milionĤ korun, mČly nadČji na
úspČch. Ovšem þeská skuteþnost naznaþuje, že systém pomČrného zastoupení skuteþnČ
povzbuzuje tvorbu politických stran a jejich odvahu vstoupit do volebního klání. Navíc
je zde ona tradiþní chyba þeského intelektuála, známá vlastnČ od Masarykových
realistĤ: snaha zaþínat v politice osvíceným pĜesvČdþováním spoleþnosti místo
organizováním lidí shodných zájmĤ, ale rĤzných znalostí. Výsledkem pak bývá
minimální nebo vĤbec žádné zastoupení v parlamentu. VĤþi této chybČ nebývají imunní ani politici, hlásící se k levici, ani politici, hlásící se k pravici: ve volbách roku 1992
tomuto omylu, který byl následnČ opakován i v dalších volbách, byly nejblíže Demokratická strana práce a Konzervativní strana – Svobodný blok.
Všechny politické strany, koalice a hnutí pĜipravily své programy, a to nČkteré hned
nČkolik. ObecnČ lze Ĝíci, že programy politických stran mohou mít Ĝadu podob,
vždy jsou však nČþím mezi dvČma krajními body: heslovitým letákem a vládním
scénáĜem. Heslovitým letákem bývá soubor hlavních sloganĤ, vládním scénáĜem pak
pĜesná definice cílĤ, vymezení materiálních prostĜedkĤ k jejich dosažení a þasová posloupnost pĜi jejich naplĖování. Pro srovnání lze pĜipomenout, že pĜedvolební programy dvou hlavních politických stran ve Spojených státech mají nČkolik set stránek s
odbornou analýzou spoleþenských problémĤ vþetnČ informace o pĜedstavách strany,
jak tyto problémy Ĝešit. ZároveĖ však prezidentský kandidát jezdí a v sociálnČ a názorovČ odlišných regionech Spojených státĤ slibuje.
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PĜed volbami roku 1992 byly programy stran doktrinálnČ vyhranČnČjší než v roce
1990 – byĢ nadále vycházely ze základního schématu o tržní ekonomice a právním
státu. Zcela jednoznaþnČ pĜevládaly programy, které mČly charakter literárnČ pĜevyprávČného hesláĜe. Problémem navíc bylo, že vnitrostranický kvas plodil v mnoha
stranách nové a nové úpravy programĤ. To vše znemožĖovalo pĜed samotnými volbami provést seriózní srovnávací analýzu programĤ.
Od samotného poþátku vzniku byl vždy zajímavý vztah Obþanské demokratické
strany a Obþanské demokratické aliance. Z hlediska programu bylo obtížné Ĝíci, jaký
je mezi nimi rozdíl – snad jen v tom, že ODS základní liberálnČ-konzervativní schéma
hlásala vždy otevĜenČ, zatímco ODA jej balila do humanistického hávu, nehovoĜila
pouze o „ekonomickém þlovČku“, ale i o obþanovi. Toto nedostateþné názorové odstínČní vedlo k pĜekrývání voliþské základny a vyšší prestiž pĜedsedy ODS nad vedením
ODA mČlo za následek vytlaþení ODA ve volbách na okraj politického spektra – což
však ve vládní koalici pozdČji ODA dokázala napravit. DĤvody pro existenci dvou
odlišných uskupení nejsou v programech, ale osobách a zdĤvodnitelné jsou buć vzájemnou žárlivostí vĤdcĤ – nebo pozoruhodnou strategií tČch, kdo stáli u zrodu myšlenky vytvoĜit dvČ takto podobné strany.
Vzhledem k oþekávanému úspČchu ODS však bylo pro osud spoleþného státu ýechĤ a SlovákĤ nesmírnČ významné, jak se ODS chystala v praxi naplĖovat svoji pĜedstavu z programového prohlášení Cesta k prosperitČ, že je „pro zachování federativního státu, pokud jeho státoprávní uspoĜádaní bude funkþní a nebude pĜekážkou pĜemČny
spoleþnosti, o kterou usilujeme“. Ve chvíli zveĜejnČní tČchto programových zásad mČlo
být zĜejmé, že tato teze, která zĤstala skryta v textu a nevyvolala v pĜedvolebním období žádnou odezvu, by mohla mít pĜi vítČzství ODS v þeských zemích a HZDS na
Slovensku nedozírné následky pro spoleþný stát dvou národĤ. Pozoruhodné je, že
programové zásady ODS sice nevyluþovaly rozdČlní spoleþného státu ýechĤ a
SlovákĤ, o této variantČ se zcela bČžnČ hovoĜilo mezi politickou elitou na HradČ,
všechny výzkumy veĜejného mínČní signalizovaly vítČzství ODS v þeských zemích
a HZDS na Slovensku – pĜesto však budoucí þeští aktéĜi rozštČpení ýSFR svornČ
kandidovali do federálního shromáždČní. V þeských zemích vyslala svojí þelní garnituru funkcionáĜĤ do ýeské národní rady pouze ZemČdČlská strana rady; na Slovensku
dokonce již ve volbách roku 1990 kandidovalo do Slovenské národní rady vedení budoucí Strany demokratické levice a KĜesĢanskodemokratického hnutí.
CelkovČ ovšem program ODS zĤstal k problematice národních zájmĤ neteþný – byĢ
se dalo pĜedpokládat, že zareaguje na rĤst vlasteneckých nálad po podpisu smlouvy
s NČmeckem. Mnohem vČtší citlivost vĤþi veĜejnému mínČní totiž programové zásady
projevovaly – v rozporu z duchem konzervativní doktríny – voláním po ekologické
politice státu, byĢ razila zásadu „tržní hospodáĜství bez pĜívlastkĤ“. ODA již v pĜedvolební kampani ostatnČ zaþala hrát ve své propagandČ na nacionální protislovenskou
strunu. Ne náhodou je ODS nejsilnČjší ve velkých mČstech. V listopadu 1991 uzavĜela
ODS na svém I. kongresu koaliþní dohodu s KĜesĢanskodemokratickou stranou a do
parlamentních voleb na jaĜe v roce 1992 vstoupily obČ strany ve spoleþné koalici. Ve
volbách byla ODS nejúspČšnČjší v Praze, nejménČ pak v Jihomoravském kraji.
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V lednu 1992 Obþanská demokratická aliance tvrdila, že se od ODS liší v hospodáĜských otázkách, sociální i kulturní odpovČdnosti. ZároveĖ ale vyhlašovala vČrnost
vládnímu scénáĜi ekonomické reformy, jehož autorství patĜí v první ĜadČ Václavu
Klausovi. A i když ODA zaþala hovoĜit ve jménu sociálnČ slabších, mikroekonomiky a
národa, její hesláĜ byl spojen s požadavkem minimalizace zásahu státu v ekonomické i
sociální oblasti – neboĢ to je prý „ćábelské vejce socialismu“ – a maximalizace vstupu
zahraniþního kapitálu. Podle slov jejího tehdejšího pĜedsedy mČla ODA pĜi hlasování
v parlamentu blíž k Asociaci sociálních demokratĤ než k Obþanskému hnutí. Snad se
lišila svým elitáĜským pojetím stranictví. Ve volbách propadli její kandidáti do federálního shromáždČní a pĜes povinné kvorum se ODA dostala jen v pĜípadČ ýeské národní
rady. NejúspČšnČjší byla ve StĜedoþeském kraji a v Praze, nejménČ pak v Jihomoravském a Jihoþeském kraji.
Velkými otazníky pravicového bloku v þeských zemích byla KĜesĢanská a demokratická unie – ýeskoslovenská strana lidová a Obþanské hnutí. PĤvodní ýeskoslovenská strana lidová mČla jako strana, opírající se o kĜesĢansko-sociální tradice, velké
pĜedpoklady stát se jednou z nejvýraznČjších stran stĜedu a politiky národního usmíĜení. Její vedení se však zapojilo do soutČže o kredit nejradikálnČjšího bojovníka proti
levici a vyklidilo pozici stĜedu, byĢ se KDU-ýSL sama definovala jako strana pravého
stĜedu. Základní politická orientace, schválená v lednu 1992, ze tĜí bodĤ na první místo
kladla Ĝešení dČdictví minulosti, hlavnČ pak odsouzení komunistické ideologie. OdpuštČní nabízela jen tČm, kdo uznají své pochybení. Následovala vyznání vČrnosti vládní
koncepci ekonomické reformy, spojené s myšlenkami o „sociální trampolínČ“, a až na
konci celé úvahy je poznámka o církvi a náboženských spoleþnostech. Ve volbách byla
nejúspČšnČjší v Jihomoravském kraji, nejménČ pak v Severoþeském kraji.
Obþanské hnutí bylo zajímavé ani ne tak dosaženými volebními výsledky, jako
schopností ztratit nejsilnČjší vládní pozice. Po svém vzniku se prohlásilo za liberální
stranu. Praktickou politikou však její pĜedstavitelé ve vládČ a v zastupitelských sborech
byli obtížnČ odlišitelní od deklarované pravicové politiky ODS a ODA. V programu se
Obþanské hnutí dovolávalo humanismu, demokratické a kĜesĢanské tradice, a požadovalo zabránČní návratu k minulosti, prostor pro obþanskou aktivitu, tržní ekonomiku se
sociálními a ekologickými pĜívlastky, rovnoprávnou federaci státu ýechĤ a SlovákĤ.
Jeho pĜedvolební kampaĖ pod sebevražedným heslem „Jdeme správnou cestou!“ však
pomáhala ODS, neboĢ nastoupenou cestu tehdy již symbolizovala tváĜ tehdejšího ministra financí.
Sdružení pro republiku – Republikánská strana ýeskoslovenska ve svých programových dokumentech hovoĜilo o potĜebČ maximálnČ respektovat práva a svobody
jednotlivce. Funkci státu pak hledalo ve vytváĜení právních podmínek pro zajištČní
demokracie, práv a svobod jednotlivce s uplatnČním jeho schopností. Hlásilo se k principĤm tržního hospodáĜství. Požadovalo spolkové uspoĜádání státu, a to pĜi zaþlenČní
Podkarpatské Rusi do ýeskoslovenska. Ve volbách bylo SPR-RSý nejúspČšnČjší v Severoþeském kraji, nejménČ pak v Praze.
Ze stran stĜedu pĜitáhly ve volbách nejvČtší pozornost voliþĤ sociální demokraté,
LSU a HSD-SMS. ýeskoslovenská sociální demokracie mezi manifestovanými pro297
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gramovými cíli uvádČla pĜed volbami vytvoĜení systému sociálního partnerství zamČstnancĤ a zamČstnavatelĤ, požadavek sociálnČ tržního hospodáĜství s pluralitou a
rovnoprávností forem vlastnictví. Vedle rozvoje soukromého vlastnictví a otevírání
zemČ zahraniþnímu kapitálu požadovala i státní zásahy do ekonomických procesĤ.
Dovolávala se ochrany zamČstnancĤ, právní jistoty obyvatelstva a jednoty státu ýechĤ
a SlovákĤ. Ve volbách byla nejúspČšnČjší v Jihoþeském a Západoþeském kraji, nejménČ pak v Praze a na jižní MoravČ.
LiberálnČ sociální unie pĜedstavovala ideální koalici – z hlediska právní registrace
a nedostatkĤ volebního zákona šlo ovšem o politické hnutí – neboĢ sdružovala strany
patĜící k rozliþným ideovČ politickým ohniskĤm a tudíž i potenciálnČ sþítala rozliþné
volební základny. ZemČdČlská strana byla podle svých programových cílĤ reprezentantem zemČdČlcĤ a lidí venkova, sociálnČ odpovČdnou stranou politického stĜedu.
StavČla se za myšlenku rovnosti všech druhĤ vlastnictví, hlásila se k ideji dynamizace
ekonomiky prostĜednictvím tržních vztahĤ. Za ideální vzor politického uspoĜádání pro
ýSFR podkládala švýcarskou demokracii. ýeskoslovenská strana socialistická spojovala socialistickou ideu se zárukami právního státu, svobodného rozvoje osobnosti a
nedotknutelnosti soukromého majetku. ýSS kladla dĤraz na pČstování národních tradic
a orientovala se na inteligenci, techniky a kvalifikované dČlníky. TradiþnČ patĜila mezi
obhájce národních zájmĤ. Strana zelených se hlásila k postmateriálním hodnotám
svČtového humanismu a ochranu biosféry prohlašovala za prioritu, nadĜazenou všem
ostatním potĜebám a zájmĤm spoleþnosti. V programových cílech pak LiberálnČ sociální unie deklarovala jako hlavní ideje svobodu, demokracii, sociální spravedlnost,
humanitu a toleranci. Požadovala rovnoprávnost všech národĤ a národností v jednotném státČ ýechĤ a SlovákĤ. StavČla se za národní usmíĜení. Budoucnost však ukázala,
že nešlo o trvalé sjednocení. Ve volbách byla nejúspČšnČjší ve Východoþeském, Jihoþeském a Severoþeském kraji, nejménČ pak v Praze a na severní MoravČ.
Hnutí za samosprávnou demokracii – spoleþnost pro Moravu a Slezsko si za
svĤj hlavní cíl postavilo státoprávní otázku: dosáhnout samosprávného postavení Moravy a Slezska ve státním celku. Požadovalo uznání MoravanĤ jako specifického etnika
s vlastní právní subjektivitou. HSD-SMS artikulovalo jako svĤj minimální cíl zemské
zĜízení, prosazovalo spolkové uspoĜádání státu nebo pĜípadnČ trojfederaci. Voliþskou
základnu mČlo hnutí prakticky jen na MoravČ, a to více na MoravČ jižní. Ve volbách
bylo HSD-SMS nejúspČšnČjší v Jihomoravském kraji, nejménČ pak v Praze a ve stĜedních ýechách.
Levý blok svými programovými cíli navázal na dokumenty KSýM a Demokratické
levice ýSFR. Hlásil se ke koncepci demokratického socialismu, který chápal jako spojení ideálĤ demokracie a humanity, lidských práv, sociální spravedlnosti a životních
jistot pracujících. Ve volbách byl Levý blok nejúspČšnČjší ve StĜedoþeském kraji,
nejménČ pak v Praze – ovšem právČ Levý blok vykazoval nejpravidelnČjší rozptyl
pĜíznČ, ze všech politických uskupení bral nejmenší ohled na regionální specifika.
Hnutí za demokratické Slovensko si ve svých pĜedvolebních programových cílech
vytyþilo prosazování zásad demokracie, humanismu, právního státu a ochrany lidských
práv a svobodného podnikání. ChtČlo obnovit pĤvodní charakter a cíle VPN. Prohlásilo
298

Volební souþasnost

se za otevĜené všem, kdo chtČjí napomoci povznesení Slovenska. HovoĜilo o zapojení
do evropských integraþních procesĤ, nikoliv však mimo rámec ýeskoslovenska – ze
všech možných variant dávalo pĜednost konfederativnímu uspoĜádání státu. Ve volbách do Federálního shromáždČní bylo HZDS nejúspČšnČjší ve StĜedoslovenském kraji, nejménČ pak na východním Slovensku a v Západoslovenském kraji.
Strana demokratické levice se ve svém programu hlásila k ideálĤm demokratického socialismu. Kladla si za cíl obhajobu lidí práce, rukou a umu, usilovala o vytvoĜení
silné levice v ýSFR. Hlásila se k pluralitní demokracii, sociálnČ a ekologicky orientovanému tržnímu hospodáĜství, k respektování lidských a obþanských práv ve spoleþném státČ ýechĤ a SlovákĤ. Ve volbách do Federálního shromáždČní byla SDL nejúspČšnČjší ve Východoslovenském kraji, nejménČ pak v Západoslovenském kraji.
SociálnČ demokratická strana na Slovensku pĤvodnČ postupovala v koalici se
Stranou demokratické levice, po ohlášení kandidatury Alexandra Dubþeka za sociální
demokraty koalici se sebevražednČ odtrhla: pĜes povinné kvorum se dostala jen v pĜípadČ SnČmovny národĤ, kam Dubþek kandidoval, a propadla v pĜípadČ SnČmovny lidu
a hlavnČ Slovenské národní rady.
Slovenská národní strana byla jedinou stranou, která si v programových cílech
kladla za úkol osamostatnČní Slovenska. K dosažení tohoto cíle chtČla SNS dojít parlamentní cestou a demokratickými metodami. Volala po obnovČ národního povČdomí
v duchu odkazu štúrovcĤ, vyhlašovala boj totalitČ a koncepci þechoslovakismu a požadovala kritické pĜehodnocení idejí masarykovského demokratismu. Vzhledem k tomu,
že SNS pĜi volbách do Federálního shromáždČní nedosáhla ani 10 % hlasĤ, lze jí pokládat za nejúspČšnČjšího realizátora deklarovaných cílĤ – byĢ tento cíl za ní uskuteþnili jiní. Ve volbách do Federálního shromáždČní byla nejúspČšnČjší v BratislavČ, nejménČ pak ve Východoslovenském kraji.
KĜesĢanskodemokratické hnutí se profilovalo jako všelidové ekumenické hnutí,
které usilovalo o povznesení Slovenska na kĜesĢanských principech. Ve svém programu KDH usilovalo o zrovnoprávnČní všech forem vlastnictví, o vytvoĜení optimálních
podmínek pro svobodné podnikání v rámci sociálnČ tržního hospodáĜství. Ve volbách
do Federálního shromáždČní bylo nejúspČšnČjší ve Východoslovenském kraji, nejménČ
pak v BratislavČ.
Koalice Maćarské kĜesĢanskodemokratické hnuti, Együttéles – Spolužitie –
Wspolnota a Maćarská lidová strana shrnovala politicko-národnostní cíle svých
þlenĤ. Ve svých programových cílech hovoĜila o uplatnČní demokracie a vytvoĜení
právního státu. Ve státoprávním uspoĜádání se stavČla za jednotný federativní stát se
silnými republikami. Ve volbách do Federálního shromáždČní byla nejúspČšnČjší
v Západoslovenském kraji, nejménČ pak v BratislavČ.

13.5. RozdČlení ýesko-Slovenska
Již pĜed volbami roku 1992 bylo zĜejmé, že neexistuje žádná politická strana,
která by byla schopna ve volbách získat více než þtvrtinu hlasĤ v rámci celé federace. PĜijetí volebního zákona s povinnými kvory pro strany a koalice sice vytvoĜilo
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lepší podmínky pro zvČtšení zisku velkých stran – když už ne hlasĤ, tak alespoĖ mandátĤ – ale ani to nestaþilo k získání jednoznaþné majority ve Federálním shromáždČní.
Po volbách pak vznikla zvláštní situace v pomČru ideovČ politických sil a jejich vyjádĜení ve stranickém zastoupení v parlamentech. V ýechách zvítČzila pravicová orientace – v ýeské národní radČ se jednalo o nadpoloviþní vČtšinu – a na Slovensku
strany stĜedu a levice, navíc národnostnČ orientované. VytvoĜit z takovéto podivné
smČsice federální vládní orgány bylo technicky možné, ovšem jen pĜi zachování pragmatického pĜístupu a zájmu udržet spoleþný stát.
Prezident Václav Havel volil odstoupení z prezidentské funkce, když neprošla jeho
kandidatura na znovuzvolení prezidentem ýSFR a když pĜedstavitelé þeské pravicové
politiky nedokázali prosadit ve Federálním shromáždČní jím navrženého pĜedsedu Obþanské demokratické strany Václava Klase za pĜedsedu federální vlády. Havel nehledal
federálního premiéra z jiné politické strany než byla Klausova ODS – sestavením federální vlády byl povČĜen þlovČk, jenž jako úkol dostal a pĜijal demontáž existujícího
státu. Klaus pĜevzal funkci pĜedsedy þeské vlády, þímž bylo jasnČ dáno najevo, kam se
v Praze pĜesouvá reálná moc. Havel svým odstoupením z funkce prezidenta ýSFR
uþinil další krok ze scénáĜe likvidace spoleþného státu ýechĤ a SlovákĤ, který byl zainteresovaným znám jako varianta již nČkolik týdnĤ pĜed volbami.
Tehdejší sociologické výzkumy ukazovaly, že vČtšina veĜejnosti v ýesku i na Slovensku si pĜála, aby se k osudu spoleþného státu ýechĤ a SlovákĤ mohla vyjádĜit prostĜednictvím hlasování v referendu. Jenže právČ velká prestiž referenda mĤže ukázat, jak malý je politický význam veĜejnosti, dostanou-li se její názory do rozporu
se zájmy mocenských elit. Vývoj ve stĜední a východní EvropČ po dramatických událostech roku 1989 vedl mimo jiné k rozpadu tĜí vícenárodních státĤ: SovČtského svazu,
Jugoslávie a ýesko-Slovenska. Tento proces bývá spojován se završením osvobozování národĤ, ovšem samy národy – v podobČ široké veĜejnosti – se na tomto dČlení státĤ
podílely odlišným zpĤsobem. Také jejich vČtšinový názor elity respektovaly rĤznČ:
x PĜed rozpadem SovČtského svazu se konalo na území této rozsáhlé Ĝíše referendum,
které se vyslovilo pro zachování jednotného státu. V následujících mČsících byl ale
SovČtský svaz elitami státĤ federace rozdČlen, pĜiþemž toto rozdČlení probČhlo mírovou cestou. Podle nČkterých autorĤ mČlo dokonce tehdy vzniklé postsovČtské
Spoleþenství nezávislých státĤ jako základní úkol zabezpeþit rozdČlení SSSR bez
ozbrojených konfliktĤ – což se v zásadČ podaĜilo. Zahraniþní vmČšování do samotných procesĤ dČlení bylo relativnČ nízké.
x Také pĜed rozpadem Jugoslávie probČhlo na území této bývalé federativní republiky
referendum. To se na rozdíl od referenda v SovČtském svazu vyslovilo pro rozdČlení státu. Ani tento výsledek nebyl všemi národními politickými elitami respektován:
následoval ozbrojený konflikt s velice silným zahraniþním vmČšováním.
x PĜed rozdČlením ýesko-Slovenska referendum neprobČhlo. ZodpovČdnost za rozdČlení státu na sebe vzaly politické elity. Zahraniþní vmČšování neexistovalo.
Dodnes pĜevládá obecný názor, že rozdČlení ýSFR bylo dáno pĜedevším nacionalismem na Slovensku. Jak ale ukazuje tabulka þíslo 55, která je sestavena z dobových
výzkumĤ CVVM, požadavek vytvoĜení nezávislých státĤ nebyl na Slovensku o
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mnoho výraznČjší než v þeských zemích. V ýesku ale nacionalismus zĤstal skrytý –
s výjimkou moravských stran, které postupnČ ztratily jakýkoliv politický význam. Naopak na Slovensku radikální Ĝešení v podobČ rozdČlení ýSFR mČlo sice menší podporu u veĜejnosti, ale velice viditelnou a hlasitou politickou reprezentaci. Ve volbách roku 1992 pak pouze jediná parlamentní strana, a to Slovenská národní strana, mČla v programu rozdČlení federace. Ta tehdy získala na Slovensku pouze
7,93 % odevzdaných právoplatných hlasĤ a 15 mandátĤ ve stopadesátiþlenné Slovenské národní radČ.
Tabulka þ. 55: NÁZORY VEěEJNOSTI NA STÁTOPRÁVNÍ USPOěÁDÁNÍ
(údaje v procentech)
varianta
uspoĜádání
nezávislé státy
federace
unitární
spolková republika
konfederace

volby 1990
ýR
SR
12
13
45
63
37
14

–
–

–
–

ýR
13
28
29
21
5

volby 1992
ýechy Morava
14
11
31
23
30
28
16
30
5
5

SR
18
26
11
6
31

Sociologické výzkumy sice naznaþovaly pĜání vČtšiny obyvatel ýesko-Slovenska
zachovat jednotný stát, avšak tento vČtšinový názor nemČl vlastní politickou reprezentaci. Názor veĜejnosti mĤže mít prestiž u demokraticky smýšlejících lidí, nemá
však reálnou moc v pĜípadČ, když není organizován. Politické strany jako instituce,
které jsou v reprezentativní demokracii urþené ke zprostĜedkování vĤle lidu v zákonodárných a pĜípadnČ i výkonných orgánech, nemČly v tehdejším ýesko-Slovensku
celofederální pĤsobnost. Pouze komunistická strana mohla tvrdit, že pĤsobí v obou
republikách. ZároveĖ ale proces její polistopadové transformace probíhal zcela odlišnČ
v ýesku a na Slovensku. Výsledkem tČchto rozdílných procesĤ bylo, že v mČsících,
kdy se s koneþnou platností rozhodovalo o existenci ýSFR, byla již bývalá komunistická strana volnou federací dvou ideovČ i organizaþnČ svébytných stran – Komunistické strany ýech a Morav na jedné stranČ a Strany demokratické levice na Slovensku.
Navíc tato strana v politické atmosféĜe tehdejší doby nemohla tvrdit, že vyjadĜuje vČtšinový názor.
Volby roku 1992 pĜenesly hlavní odpovČdnost za zachování þi rozdČlení státu na
pĜedstavitele Obþanské demokratické strany v ýesku a Hnutí za demokratické Slovensko na Slovensku. PĜitom ODS obdržela v rámci celé federace (na Slovensku v koalici
spolu s Demokratickou stranou) 24 % všech hlasĤ a HZDS necelých 11 % hlasĤ. Vedení ODS vedené Václavem Klausem vstupovalo do rozhodujících jednání s prohlášeními, že nabízí pevnČjší federaci, nebo rozchod. Vladimír Meþiar mČl
za HZDS ve svých projektech širší výbČr: volnČjší federaci, konfederaci, unii þi
rozchod. Protože zmínČní politici umČji vyhrávat þi prohrávat, ale nemilují kompromi301
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sy, byl od poþátku jejich jednání nejpravdČpodobnČjším Ĝešením spoleþný jmenovatel ve zmínČných návrzích – a tím byl rozchod ýechĤ a SlovákĤ.
RozdČlení ýSFR probíhalo ve velice originální situaci s politickými elitami, které
byly k dispozici. ObČ politické reprezentace byly plné revoluþní euforie, v zajetí pĜedstav v neomezené tvoĜivosti silné vĤle. Politická rozhodnutí byla vnímána jako pĜímá
tvorba dČjin. ChybČla znalost sociálních zákonitostí, které urþují úspČšnost politického
þinu. ZároveĖ byla u politických elit patrná malá zkušenost z mezinárodní politiky,
nízké vnímání významu rozsahu teritoria i možnosti diverzifikace tlakĤ ze sousedních
státĤ. Dominovalo pĜání upevnit vlastní moc jako podmínku pro realizaci individuálních a skupinových pĜedstav. Bylo také patrné pĜání zjednodušit situaci vylouþením
nČkterých problémĤ. Tak se nČkteĜí slovenští politici veĜejnČ tČšili na chvíli, kdy nebudou muset zohledĖovat problém NČmcĤ, vysídlených po roce 1945 z þeského pohraniþí, þeští politici pak na okamžik, kdy nebudou muset pĜebírat odpovČdnost za Ĝešení
sporu kolem pĜehrad na Dunaji.
NedocenČný význam pĜi rozhodnutí o rozdČlení ýSFR mČli politiþtí úĜedníci a
státní byrokracie obecnČ. Státní aparát mohl být tím svorníkem, který mohl alespoĖ
þásteþnČ nahradit roli politických stran pĜi udržení jednoty státu. Otázka rozdČlení
ýSFR ale vyvstala ve specifické dobČ: Objevila se historicky zcela výjimeþná pĜíležitosti podílet se na privatizaci rozsáhlého státního majetku. Individuální zájem
mnoha úĜedníkĤ, jejichž sociální jistoty se v dĤsledku stálých politických otĜesĤ minimalizovaly, náhle zcela zastínil povinnost chránit státní zájem. V procesech privatizace
se státní byrokracie rozdČlila na specifické zájmové skupiny vymezené podle oborĤ a
teritorií, na nČž soustĜećovaly svoji privatizaþní pozornost. Pro naplnČní soukromých
zájmĤ v privatizaci bylo velice významné, zda privatizace bude provádČna
z jednoho, nebo ze dvou center. Navíc se ukázalo, že pĜedstavy ODS a HZDS o koncepci privatizace rozhodnČ nejsou totožné.
Nakonec vše rozhodlo Federální shromáždČní ýSFR 25. listopadu 1992 pĜijetím ústavního zákona o zániku ýeské a Slovenské Federativní Republiky (zákon þ.
542/1992 Sb.). Pro mnohé právníky i politology toto nebyl legitimní zpĤsob, ovšem
byla to cesta, která se ukázala jako politicky schĤdná. 1. ledna 1993 pak vznikly samostatná ýeská republika a samostatná Slovenská republika.
PatĜí k pozoruhodnostem zániku spoleþného státu ýechĤ a SlovákĤ i zmínČného
ústavního zákona 542/1992 Sb., že pĜedpokládal vytvoĜení nového zákonodárného
sboru republik, vzniklých k 1. lednu 1993. Podle þl. 4 daného zákona mČla zákonodárná moc nových státĤ náležet tČlesu složenému (a) z poslancĤ zvolených do Federálního shromáždČní v jednotlivých republikách a (b) poslancĤ zvolených do
pĜíslušných národních rad. Takto se poslanci z Federálního shromáždČní, kteĜí rozhodli o zániku ýSFR, pokusili zajistit si pro budoucnost své postavení. Ve skuteþnosti
ale zákonodárné sbory nových státĤ vznikly pĜemČnou republikových rad na jediné
parlamenty: ýeská národní rada se zmČnila na Poslaneckou snČmovnu Parlamentu
ýeské republiky a Slovenská národní rada na Národní radu Slovenské republiky.
Poslanci Federálního shromáždČní tak vlastním rozhodnutím ztratili svĤj mandát. Volby následovaly až pozdČji, a to podle þásteþnČ zpravených pravidel.
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Politickým elitám ýeska a Slovenska lze vytýkat, že v roce 1993 rozbily spoleþný
stát nelegitimními þiny. ZároveĖ je však nutné uznat, že rozdČlení spolþeného státu
provedli mimoĜádnČ kultivovaným zpĤsobem – což dokazuje prosté srovnání se situací
v postsovČtském prostoru þi na území bývalé Jugoslávie. V pĜípadČ bývalého ýeskoSlovenska procesy vymezení území nových státĤ þi dČlení federálního majetku byly
v zásadČ bezkonfliktní, bez prĤtahĤ a bez projevĤ neúcty k druhé stranČ. Realizovala se
tak druhá nejlepší z možných variant vztahĤ ýechĤ a SlovákĤ. Dnes se zdá, že ani
v ýesku ani na Slovensku neexistuje žádná skupina, která by mČla zájem na zhoršování
þesko-slovenských vztahĤ. Vztahy mezi þeským a slovenským národem mají
z kulturních dĤvodĤ skuteþnČ nadstandardní podobu, které se þasem pĜizpĤsobí i politika. To vše dohromady vytváĜí dobré výchozí podmínky pro další spolupráci tČchto
dvou státĤ i národĤ, která je nezbytná pro zachování jejich existence.
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Po vzniku ýeské republiky 1. ledna 1993 navázal její volební i stranický systém na
normy a instituce zaniklé þesko-slovenské federace. Všechny teze a formulace
z Listiny základních práv a svobod, které pĜedznamenaly normotvorbu v ýSFR a týkaly se voleb, jsou obsaženy i v ListinČ základních práv a svobod, která byla rezolucí
pĜedsednictva ýeské národní rady v prosinci 1992 prohlášena za souþást platné Ústavy
ýeské republiky. Významná úprava volebního systému se ovšem objevila hned na
zaþátku dČjin ýeska jako samostatného státu. Základní zmČny byly vtČleny do Ústavy,
kterou pĜijala ýeská národní rada 16. prosince 1992. PrávČ Ústava pĜedznamenala
zmČnu volebního systému hned v nČkolika smČrech:
x Parament ýeské republiky se stal dvoukomorový. Vedle Poslanecké snČmovny
vznikl i Senát. Ústava ýeské republiky v þlánku 18 v odstavci (1) urþuje, že volby
do Poslanecké snČmovny se konají podle zásad pomČrného zastoupení a v odstavci (2), že volby do Senátu se konají podle zásad vČtšinového systému.
x Ústava rozhodla i o nové podobČ krajské samosprávy. Nestanovila však, podle
jakého systému se krajské volby konají – to stanovil až zákon. Podle nČho krajské
volby probíhají za základČ systému pomČrného zastoupení.
x Ústavní principy voleb byly konkretizovány ve volebních zákonech a pĜípadnČ též
jim odpovídajících vyhláškách a smČrnicích. Tyto nejrĤznČjší zákony, vyhlášky i
smČrnice byly ovšem v prĤbČhu krátkých dČjin samostatné ýeské republiky mnohokrát novelizovány, ovšem pouze v nČkolika pĜípadech zpĤsobem, který lze
z hlediska vývoje volebního systému pokládat za zásadní. Tabulka þíslo 56 pĜináší
pĜehled zákonných a podzákonných norem, které poþátkem roku 2006 platily na
území ýeska a týkaly se voleb.1

1

Viz Ministerstvo vnitra ýR – http://www.mvcr.cz/volby/predpisy.html (upraveno).

305

14. ýeská republika

Tabulka þ. 56: PRÁVNÍ PěEDPISY ýESKÉ REPUBLIKY
TÝKAJÍCÍ SE VOLEB, 2006
Volby do Parlamentu ýeské republiky
x Zákon þ. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ýeské republiky a o zmČnČ a doplnČní
nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní zákona þ. 212/1996 Sb., zákona þ. 243/1999 Sb., zákona þ. 204/2000 Sb., zákona þ. 64/2001 Sb., zákona þ. 491/2001 Sb., zákona þ. 37/2002 Sb.,
171/2002 Sb., zákona þ. 230/2002 Sb., zákona þ. 62/2003 Sb. a zákona þ. 418/2004 Sb.

Vyhláška þ. 233/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení nČkterých ustanovení zákona þ. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ýeské republiky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní
zákona þ. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveĜejnČného pod þ. 243/1999 Sb. a zákona
þ. 204/2000 Sb., ve znČní vyhlášky þ. 80/2002 Sb., þ. 188/2002 Sb., þ. 401/2002 Sb. a þ. 565/2002 Sb.
Vyhláška þ. 351/2001 Sb., kterou se urþují zastupitelské úĜady ýeské republiky v zahraniþí, kterým
budou pĜi volbách do Poslanecké snČmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úĜady
ýeské republiky v zahraniþí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištČní nebo rozmnožení pĜenosovou technikou, ve znČní vyhlášky þ. 100/2002 Sb., vyhlášky þ. 143/2003 Sb., vyhlášky þ. 196/2004
Sb. a vyhlášky þ. 566/2004 Sb.
Vyhláška þ. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky zpĤsobu složení a vrácení kauce a složení
a vrácení pĜíspČvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ýeské republiky.

Volby do Evropského parlamentu
x Zákon þ. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ.
Volby do zastupitelstev krajĤ
x Zákon þ. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajĤ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve
znČní zákona þ. 273/2001 Sb., þ. 37/2002 Sb., þ. 230/2002 Sb. a þ. 309/2002 Sb.

Vyhláška þ. 152/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení nČkterých ustanovení zákona þ. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajĤ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní vyhlášky þ. 401/2002 Sb. a
þ. 565/2002 Sb.

Volby do zastupitelstev obcí
x Zákon þ. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve
znČní zákona þ. 230/2002 Sb. a þ. 309/2002 Sb.

Vyhláška þ. 59/2002 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení nČkterých ustanovení zákona þ. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní vyhlášky þ. 401/2002 Sb. a
þ. 565/2002 Sb.

Soudnictví na úseku voleb
x Zákon þ. 150/2002 Sb., soudní Ĝád správní, ve znČní zákona þ. 192/2003 Sb.
Financování voleb
SmČrnice MF þ.j. 124/1354/2002, V. v. ýR, kterou se upravuje postup obcí, krajĤ a okresních úĜadĤ pĜi
financování voleb do zastupitelstev obcí, krajĤ a Parlamentu ýeské republiky (k 1. 1. 2003 v souvislosti
se zánikem okresních úĜadĤ byla tato smČrnice novelizována smČrnicí Ministerstva financí ze dne
3. ledna 2003, þ.j. 124/123 009/2002, kterou se mČní smČrnice Ministerstva financí þ.j.: 124/1354/2002
ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajĤ a okresních úĜadĤ pĜi financování voleb od
zastupitelstev obcí, krajĤ a Parlamentu ýeské republiky).
SmČrnice MZV þ. j. 227 467/2002-FIO, o postupu a zpĤsobu financování voleb do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýeské republiky v zahraniþí.

Volební systém v ýesku tvoĜí jeden ze základních kamenĤ demokratického uspoĜádání politického systému. Již zmiĖované americké pracovištČ Freedom House provádí
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pravidelnČ výzkum vývoje demokracie v tzv. tranzitních, tedy v postsocialistických
zemích stĜední a východní Evropy. Tabulka þíslo 57, která je pĜevzata z posledního
z tČchto výzkumĤ, ukazuje, jak podle tohoto ústavu vypadá režim v ýesku. Hodnocení
je založeno na škále od 1 do 7, v níž 1 pĜedstavuje nejvyšší a 7 nejnižší úroveĖ demokratického vývoje. Kvantifikace v tomto hodnocení postupuje po þtvrtinách bodu. Toto
hodnocení se opírá o druhé ze tĜí možných pojetí demokracie, které jsou zmiĖovány
v první þásti této knihy.1
Tabulka þ. 57: ÚROVEĕ DEMOKRACIE V ýESKU
volební proces
obþanská spoleþnost
nezávislá media
vládnutí
státní vládnutí
místní vládnutí
právní Ĝád a nezávislost
korupce

1997
1,25
1,50
1,25
2,00
–
–
1,50
–

1998
1,25
1,50
1,25
2,00
–
–
1,50
–

1999
1,75
1,50
1,75
2,00
–
–
2,25
3,25

2001
1,75
1,50
2,00
2,00
–
–
2,50
3,75

2002
2,00
1,75
2,50
2,25
–
–
2,50
3,75

2003
2,00
1,50
2,25
2,25
–
–
2,50
3,50

2004
2,00
1,50
2,25
2,25
–
–
2,50
3,50

2005
2,00
1,50
2,00
–
2,50
2,00
2,50
3,50

14.1. Volby do Poslanecké snČmovny
Podle politické teorie pĜedstavují parlamenty v demokratických zemích institucionální vyjádĜení vĤle lidu. Tuto abstraktní tezi je ale nutné vždy doplnit konkretizací
v podobČ popisu pravomocí parlamentĤ, které mohu být rĤzné. Parlamenty mají zákonodárnou a zpravidla i ústavodárnou funkci. NČkdy mohou jmenovat þi volit urþité
pĜedstavitele výkonné þi soudní moci, kontrolovat výkon moci a správu vČcí veĜejných.
ýeská republika je pokládána za tzv. parlamentní demokracii, þímž se naznaþuje, že
Parlament má v ýesku mimoĜádné postavení ve vztahu k výkonné moci, a to pĜedevším pokud se jedná o dolní komoru Parlamentu ýR, o Poslaneckou snČmovnu.
Parlament ýeské republiky jako celek volí hlavu státu, prezidenta. Poslanecká snČmovna schvaluje programové prohlášení vlády a bez tohoto souhlasu se vláda nemĤže
ujmout úĜadu. SnČmovna mĤže vládČ vyslovit nedĤvČru. Také v rámci zákonodárné
moci Parlamentu pĜísluší Poslanecké snČmovnČ výjimeþné postavení. Návrhy všech
zákonĤ se pĜedkládají Poslanecké snČmovnČ. Poslanecká snČmovna schválený návrh
zákona postoupí Senátu. Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o nČm Poslanecká snČmovna znovu. Pak mĤže ale být návrh zákona pĜijat, jestliže je schválen nadpoloviþní vČtšinou všech poslancĤ. SnČmovna mĤže pĜehlasovat i prezidentské veto zákona. Návrh zákona o státním rozpoþtu a návrh státního závČreþného úþtu se projednává na veĜejné schĤzi SnČmovny a usnáší se o nich pouze Poslanecká snČmovna – jsou
tedy schvalovány bez Senátu.

1

Nations In Transit 2005. (Freedom House) – http://www.freedomhouse.org/research/nattransit.htm
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Poslanecká snČmovna má 200 poslancĤ, kteĜí jsou voleni na dobu þtyĜ let. Volby do obou komor se konají ve lhĤtČ poþínající tĜicátým dnem pĜed uplynutím volebního období a konþící dnem jeho uplynutí. UskuteþĖují se tajným hlasováním na základČ všeobecného, rovného a pĜímého volebního práva – v pĜípadČ Poslanecké snČmovny podle zásad pomČrného zastoupení.
Pro obČ komory Parlamentu bylo aktivní volební právo ohraniþeno vČkem 18 let.
Pro volby do Poslanecké snČmovny je umožnČno obþanĤm volit v zahraniþí, a to na
zastupitelských úĜadech ýeské republiky. Poslancem Parlamentu mĤže být zvolen
každý obþan ýeské republiky, který má právo volit a dosáhl vČku 21 let.
V platném volebním zákonČ jsou stanoveny i další podmínky uplatnČní volitelnosti: pĜi
volbách do Poslanecké snČmovny musí být uchazeþ o zvolení na kandidátní listinČ
politické strany, hnutí þi koalice, musí dát písemný souhlas s kandidaturou obsahující
þestné prohlášení, že nejsou známy pĜekážky volitelnosti, mĤže být jen na kandidátní
listinČ jedné politické strany, hnutí þi koalice atd.
ýlánek 26 Ústavy definuje mandát v Parlamentu jako volný když Ĝíká, že „poslanci a senátoĜi vykonávají svĤj mandát osobnČ v souladu se svým slibem a nejsou
pĜitom vázáni žádnými pĜíkazy“. To znamená, že se poslanec – ale ani senátor – nemusí pĜi rozhodování o hlasování ohlížet ani na názory voliþĤ, kteĜí ho volili, ani na názor
politické strany, hnutí þi koalice, které jej kandidovaly. Poslanec není odvolatelný voliþi ani politickou stranou, což je v nČkterých zemích možné. Poslanecký mandát zaniká (a) odepĜením slibu nebo složením slibu s výhradou, (b) uplynutím volebního období, (c) vzdáním se mandátu, (d) ztrátou volitelnosti, (e) u poslancĤ rozpuštČním Poslanecké snČmovny, (f) vznikem nesluþitelnosti funkcí. S funkcí poslance je nesluþitelný
výkon úĜadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon.
V pĜípadČ zániku mandátu poslance v prĤbČhu volebního období nastupuje na
jeho místo náhradník – ten, kdo je na kandidátní listinČ v pĜíslušném kraji pĤvodního
poslance uveden na prvním místČ za kandidáty, kteĜí mandát získali.
K technickým podmínkám voleb patĜí též Ústavou stanovená zásada, že Ĝádné volby do Poslanecké snČmovny se konají ve lhĤtČ, poþínající tĜicátým dnem pĜed
uplynutím volebního období a konþící dnem jeho uplynutí. Byla-li Poslanecká
snČmovna rozpuštČna, konají se volby do šedesáti dnĤ po jejím rozpuštČní. Toto pravidlo konkretizuje souþasné znČní volebního zákona v zásadČ, že volby do Parlamentu
ýeské republiky se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota.
Do Poslanecké snČmovny nemĤže kandidovat nezávislý kandidát. Své pĜihlášky k volební registraci mohou podat pouze strany, hnutí a koalice, a to nejpozdČji
do 66. dne pĜed dnem voleb okresnímu úĜadu v sídle kraje, kterého se kandidátní listina týká. ýiní tak prostĜednictvím svého zmocnČnce. Po uplynutí 60. dne pĜede dnem
voleb nelze již doplĖovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemnČ mČnit
jejich poĜadí. Kandidát se ale mĤže ještČ do 48 hodin pĜed zahájením voleb vzdát písemnČ své kandidatury. Ve stejném þasovém úseku mĤže zmocnČnec politické strany,
politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.
Použití systému pomČrného zastoupení je spojeno s votem listinným, kdy se nehlasuje o individuálních kandidátech, ale o skupinách kandidátĤ. Podle volebního zákona
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se volby do Poslanecké snČmovny konají ve volebních krajích. Volebními kraji jsou
vyšší územní samosprávné celky, vymezené ústavním zákonem þ. 347/1997 Sb. ve
znČní ústavního zákona þ. 176/2001 Sb. DĜívČjší poþet osm volebních krajĤ byl takto zvýšen na 14 – kraje tedy byly zmenšeny a sníženo bylo množství mandátĤ,
pĜipadajících na prĤmČrný kraj.
Poþet poslancĤ, kteĜí jsou v krajích voleni, není tedy jednotný a pĜedem daný. Závisí na lidnatosti vyšších územních samosprávných celkĤ a faktické volební aktivitČ
v nČm. Výpoþet množství mandátĤ pĜidČlených kraji provádí ýeský statistický úĜad až
po ukonþení hlasování. Provádí to tak, že zjistí celkový poþet platných hlasĤ, které
byly ve všech volebních krajích odevzdány pro všechny politické strany, politická
hnutí a koalice, a vydČlí ho poþtem poslancĤ, tedy dvČma sty. ýíslo takto vypoþtené a
zaokrouhlené na jednotky se nazývá republikovým mandátovým þíslem. Tímto republikovým mandátovým þíslem se vydČlí celkový poþet platných hlasĤ odevzdaných v každém volebním kraji. Až takto vypoþtené celé þíslo znamená poþet mandátĤ, které pĜipadají jednotlivým volebním krajĤm. Volební zákon pamatuje i na
situaci, kdy by takto nebyly rozdČleny všechny mandáty – v takovém pĜípadČ pĜipadnou zbylé mandáty postupnČ tČm volebním krajĤm, které vykazují nejvČtší zbytek dČlení; pĜi rovnosti zbytkĤ rozhoduje los.
Zvláštními podmínkami, stanovenými zákonem, mohou být složení volebního poplatku þi kauce návratné po pĜípadném zvolení; v pĜípadČ nezvolení kauce propadá.
Poplatek i kauce mohou výraznČ omezit pasivní volební právo a regulovat vstup malých stran do parlamentu. V pĜípadČ platného volebního zákona byla pĤvodnČ pro Poslaneckou snČmovnu stanovena kauce 200 tisíc korun pro každý kraj zvlášĢ jako podmínka zahájení tisku kandidátních listin. Po protestech ale došlo ke zmČnám. Podle
aktuálního znČní volebního zákona musí politická strana, politické hnutí nebo koalice
složit v každém kraji pĜíspČvek na volební náklady ve výši 15 tisíc korun – kandidujeli na celém území ýeska, þástku 210 tisíc Kþ.
Podle volebního zákona musí voliþ hlasovat osobnČ, zastoupení není pĜípustné.
V prostoru, urþeném pro úpravu hlasovacích lístkĤ, nesmí být nikdo pĜítomen zároveĖ
s voliþem, a to ani þlen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. Tajnost voleb je v zákonČ vyjádĜena jako povinnost: „Voliþi, který se neodebral do
prostoru urþeného pro úpravu hlasovacích lístkĤ, okrsková volební komise nebo
zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.“
Urþité regulaci podléhá i volební kampaĖ. Protože politické strany jsou existenþnČ
závislé na výsledku voleb, mají tendenci nejen pĜedstavovat svĤj vlastní program, ale
též diskreditovat program a kandidáty konkurenþních stran. I na tuto skuteþnost pamatuje volební zákon, podle nČhož musí volební kampaĖ „probíhat þestnČ a poctivČ,
zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveĜejĖovány nepravdivé údaje“.
V dobČ zaþínající 16 dnĤ a konþící 48 hodin pĜed volbami do Poslanecké snČmovny
mají kandidující politické strany, politická hnutí a koalice vyhrazeno v ýeském rozhlase celkem 14 hodin a v ýeské televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhĤ bezplatnČ poskytnutého vysílacího þasu. Ten se jim rozdČlí rovným dílem a ony
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mají odpovČdnost za obsah tČchto poĜadĤ. Termíny vysílacích þasĤ se urþí losem. Protože prezentace pĜedvolebních a volebních prĤzkumĤ je vnímána jako zvláštní druh
ovlivĖování voliþĤ, zákon stanoví, že v dobČ poþínající tĜetím dnem pĜed dnem voleb a
konþící ukonþením hlasování nesmČjí být žádným zpĤsobem tyto výsledky zveĜejĖovány. Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty v objektu, v nČmž je umístČna volební místnost, a v jeho bezprostĜedním okolí.
Volby do Poslanecké snČmovny 19. a 20. þervna 1996 probČhly podle stejných
principĤ jako volby v období federace. Jejich konkretizaci provedl zákon þíslo
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ýeské republiky ze záĜí 1995 – první volební
zákon ýeské republiky, který urþil zpĤsob volby jak do Poslanecké snČmovny, tak i do
Senátu. Zákon zachoval Hagenbach-Bischoffovu metodu jako zpĤsob rozdČlování
mandátĤ v Poslanecké snČmovnČ. Pokud jde o kvorum, stanovil jako nutnost pro získání mandátu dosáhnout (a) pČt procent pro jednotlivé strany, (b) sedm procent pro
dvouþlenné, (c) devČt procent pro tĜíþlenné a (d) jedenáct procent pro þtyĜ a víceþlenné kolice ze všech odevzdaných hlasĤ. Pro pĜednostní pĜidČlení mandátu zavedl
jen jednu podmínku, a to zisk nejménČ 10 % preferenþních hlasĤ. Tabulka þíslo
58 pĜináší výsledky tČchto voleb.
Tabulka þ. 58: VOLBY DO POSLANECKÉ SNċMOVNY, 1996
strany, hnutí,
koalice
ODS
ýSSD
KSýM
KDU-ýSL
SPR-RSý
ODA
DŽJ
DEU
SD-LSNS
LB
NEZ
ýMUS
HSMSMNSJ
MNS-HSMS
SDL
ýP
CAO
PB
SýK
SZ
celkem
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získané hlasy
absolutnČ
v%
1 794 560
29,62
1 602 250
26,44
626 136
10,33
489 349
8,08
485 072
8,01
385 369
6,36
187 455
3,09
169 796
2,80
124 165
2,05
85 122
1,40
30 125
0,50
27 490
0,45
25 198
0,42
16 580
0,27
7 740
0,13
2 808
0,05

poþet
mandátĤ
68
61
22
18
18
13

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6 059 215

100,00

200
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Poznámka: ODS – Obþanská demokratická strana; ýSSD – ýeská strana sociálnČ demokratická; KSýM – Komunistická strana ýech a Moravy; KDU-ýSL – KĜesĢanská a demokratická
unie – ýeskoslovenská strana lidová; SPR-RSý – Sdružení pro republiku – Republikánská
strana ýeskoslovenska; ODA – Obþanská demokratická aliance; DŽJ – DĤchodci za životní
jistoty; DEU – Demokratická unie; SD-LSNS – Svobodní demokraté-LSNS; LB – Levý blok;
NEZ – Nezávislí; ýMUS – ýeskomoravská unie stĜedu; HSMSMNSJ – Hnutí za samosprávnou
Moravu a Slezsko-Moravské národní sjednocení; MNS-HSMS – Moravská národní stranaHnutí slezskomoravského sjednocení; SDL – Strana demokratické levice; ýP – ýeská pravice;
CAO – Celostátní aktiv obþanĤ; PB – Pravý blok; SýK – Strana þeskoslovenských komunistĤ;
SZ – Strana zelených.

Graf þíslo 7 ukazuje složení Poslanecké snČmovny po tČchto volbách. Byla sestavena koaliþní menšinová vláda ODS, KDU-ýSL a ODA, premiérem se stal Václav
Klaus (ODS). Do þela Poslanecké snČmovny byl zvolen Miloš Zeman, pĜedseda opoziþní ýSSD.
Graf þ. 7: ROZLOŽENÍ SIL V POSLANECKÉ SNċMOVNċ
PO VOLBÁCH 1996
(poþet mandátĤ)

Volby do Poslanecké snČmovny v roce 1996 znamenaly pokles úþasti, a to na
76,4 % oprávnČných voliþĤ. V druhém skrutiniu se pĜidČlovalo celkem 12 mandátĤ,
z toho nejvíce pro ODS, a to tĜi.
Základem zmČn byla skuteþnost, že volby 1996 sice pĜinesly pravicovým vládním
stranám relativnČ více hlasĤ než v pĜedcházejících volbách, ale ménČ mandátĤ: ve
volbách do ýeské národní rady roku 1992 vládní koalice obdržela 41,9 % hlasĤ, což
staþilo vládní koalici na získání vČtšiny 105 mandátĤ; pĜi prvních volbách do Poslanecké snČmovny získala vládní kolice 44,1 % hlasĤ, ovšem pouze 99 mandátĤ. Matematická pĜíþina toho paradoxu je spojena s tím, že v roce 1992 potĜebovala ODS na
získání jednoho mandátu 0,39 % odevzdaných platných hlasĤ, o þtyĜi roky pozdČji to
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bylo 0,44 %. Jde o dĤsledek volebního zákona, který pĜepoþítává zbytkové hlasy na
mandáty úspČšných stran. Paradox voleb byl umocnČn skuteþností, že vládnoucí a velké strany vedly spoleþný zápas za rozleptávání malých stran. Výsledkem bylo, že se
pĜerozdČlovalo ménČ hlasĤ tČch politických uskupení, které se nedostaly pĜes
práh pČti procent. Místo 19,11 % hlasĤ, neúspČšných z roku 1992, se v roce 1996
pĜerozdČlovalo pouze 11,16 % odevzdaných platných hlasĤ. Toto pĜerozdČlování je
výhodné pro vČtší z úspČšných stran, což se navíc v roce 1996 pĜi témČĜ shodných výsledcích ODS a ýSSD nemohlo projevit na odlišnosti jejich dodateþného zisku.
PĜedvolební kampaĖ vládních stran byla necitlivá k nerozhodnutému voliþi.
Jestliže mu vládnoucí moc v roce 1992 na závČr volební kampanČ nabízela kuponové
knížky a tabulky o zvýšení platĤ, pak v roce 1996 mu nabídla zvýšení cen chleba, benzínu a nájemného. I tato skuteþnost pĜispČla k tomu, že výzkumy volebních preferencí
byly velmi nepĜesné: zdá se, že v roce 1992 se natČšený fluktuující voliþ rozhodl pro
ODS, v roce 1996 se tentýž vydČšený tČkavý voliþ rozhodl pro ýSSD.
Tento neúspČch pravice byl ale pouze relativní i z jiného dĤvodu: PĜiþtou-li se
k hlasĤm všech pravicových stran, tedy i tČch, které se nedostaly do Poslanecké snČmovny, též hlasy pro Sládkovy Republikány, objeví se þíslo 56,97 % všech odevzdaných právoplatných hlasĤ.
Tabulka þ. 59: VOLBY DO POSLANECKÉ SNċMOVNY, 1998
strany, hnutí,
koalice
ýSSD
ODS
KSýM
KDU-ýSL
US
SPR-RSý
DŽJ
DEU
SZ
NEZ
MODS
ýSNS
OK
A2000
CAO
ODA
PB
SDýR
celkem

získané hlasy
absolutnČ
v%
1 928 660
32,31
1 656 011
27,74
658 550
11,03
537 013
9,00
513 596
8,60
232 965
3,90
182 900
3,06
86 431
1,45
67 143
1,12
51 981
0,87
22 282
0,37
17 185
0,29
14 788
0,25
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 969 505
100,00

poþet
mandátĤ
74
63
24
20
19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
200

Poznámka: ýSSD – ýeská strana sociálnČ demokratická; ODS – Obþanská demokratická strana; KSýM – Komunistická stran ýech a Moravy; KDU-ýSL– KĜesĢanská a demokratická unie
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– ýeskoslovenská strana lidová; US – Unie svobody; SPR-RSý – Sdružení pro republiku –
Republikánská strana ýeskoslovenska; DŽJ – DĤchodci za životní jistoty; DEU – Demokratická unie; SZ – Strana zelených; NEZ – Nezávislí; MODS – Moravská demokratická strana;
ýSNS – ýeská strana národnČ sociální; OK – Obþanská koalice-Politický klub; A2000 – Alternativa 2000; CAO – Celostátní aktiv obþanĤ; ODA – Obþanská demokratická aliance; PB –
Pravý blok; SDýR – Sdružení dĤchodcĤ ýR.

Po rozpadu ODS se v lednu 1998 stal premiérem Josef Tošovský (bezpartijní),
v menšinové vládČ ale pĜevažovali þlenové z US, KDU-ýSL a ODA. Základním úkolem této vlády bylo pĜipravit pĜedþasné volby. Ty se uskuteþnily 19. a 20. þervna
1996. Tabulka þíslo 59 pĜináší výsledky tČchto voleb.
Graf þíslo 8 názornČ pĜibližuje složení Poslanecké snČmovny po tČchto volbách.
Byla sestavena menšinová vláda ýSSD v þele s Milošem Zemanem (ýSSD). PĜedsedou Poslanecké snČmovny byl zvolen Václav Klaus (ODS).
Graf þ. 8: ROZLOŽENÍ SIL V POSLANECKÉ SNċMOVNċ
PO VOLBÁCH 1998
(poþet mandátĤ)

Údaje o výsledcích voleb ukazují na další pokles volební aktivity, a to na 74,0 %
oprávnČných voliþĤ. V druhém skrutiniu se pĜidČlovalo celkem 15 mandátĤ, z toho
nejvíce pro KSýM, a to þtyĜi.
Ve volbách roku 1998 získaly parlamentní pravicové strany 45,3 % odevzdaných
platných hlasĤ, což se rovnalo 102 mandátĤm. OpČt bylo možné propoþítávat paradoxní varianty: Kdyby napĜíklad ýSSD neprorazila magickou hranici 30 % a dvČ procenta
hlasĤ pĜenechala stranČ DĤchodci za životní jistoty, mČla by koaliþního partnera a pravicové strany by nezískaly 102 mandátĤ.
Volbám pĜedcházela abstraktní, antagonistická a nenápaditá volení kampaĖ, která
tento prvek ještČ zvýraznila. Jejím výsledkem bylo, že hlasování opČt získalo plebiscitní rysy s ohledem na heslo: „ZĤstat vpravo, nebo zamíĜit doleva?“ Pod tímto heslem
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sice pravice získala vČtšinu mandátĤ, ale uvnitĜ ní pĜetrvaly osobní neshody mezi stranickými vĤdci, které vedly k pádu pĜedchozí vlády, rozštČpu vládní ODS a vypsání
pĜedþasných voleb. Také vĤþi ýSSD vznášely dvČ menší pravicové parlamentní strany,
tedy US-DEU a KDU-ýSL, požadavky, jejichž naplnČní pokládalo vedení sociální
demokracie za zásadní ohrožení svého volebního programu. V této situaci se objevilo
originální Ĝešení v podobČ „Smlouvy o vytvoĜení stabilního politického prostĜedí
v ýR“ mezi ODS a ýSSD – tzv. opoziþní smlouvy. Ta umožnila vytvoĜení levicové –
oficiálnČ stĜedolevé – vlády s dílþí kontrolou ze strany opoziþní pravice. V þervenci
1998 tak pĜevzala moc menšinová vláda ýSSD, která získala ve volbách 32,3 %
hlasĤ a 74 mandátĤ v Poslanecké snČmovnČ.
Opoziþní smlouva stanovila podmínky existence vlády ýSSD vþetnČ dohody o
provedení ústavních zmČn a zmČny volebního zákona. Nestandardní charakter této
smlouvy vyvolal mnoho ideologických i zcela úþelových kritických výhrad. NejdĤležitČjší politickou reakcí na opoziþní smlouvu a úvahy o pĜechodu na vČtšinový volební
systém bylo postupné vytvoĜení ýtyĜkoalice menších pravicových stran – KDU-ýSL,
US, ODA a DEU. Na její úspČchy pĜi volbách do Senátu i ve výzkumech volebních
preferencí reagovala úprava volebního zákona. ýtyĜkoalice nevydržela do nových voleb Poslanecké snČmovny.
Zákon þ. 204/2000 Sb. pro volby Parlamentu ýeské republiky (a jeho novela
37/2002) vnesl do volebních pravidel výraznou zmČnu. Paragrafem 50 rozhodl, že
nadále bude pĜi volbách poslancĤ Parlamentu ýeské republiky požívána dǯHondtova
metoda. NejþastČjším zdĤvodnČním této zmČny je to, že umožĖuje pĜidČlení všech
mandátĤ v jednom kole. To ale umožĖují i jiné metody. DǯHondtova metoda je navíc
výhodná pro vČtší strany.
Paragraf 49 nového volebního zákona zvýšil kvorum pro postup koalic stran do
skrutinia: (a) pro strany a hnutí zachoval i nadále kvorum pČt procent, (b) pro dvouþlenné koalice bylo stanoveno kvorum 10 %, (c) pro tĜíþlenné 15 % a (d) pro þtyĜ a
víceþlenné koalice 20 % z celkového poþtu hlasĤ za celé ýesko. Stanovil zároveĖ, že
v pĜípadČ, kdy do skrutinia nepostoupí alespoĖ dvČ koalice nebo jedna koalice plus
jedna strana, kvorum se snižuje v pĜípadČ (a) na þtyĜi procenta, (b) na šest, (c) na osm a
(d) na deset procent. Tento zákon zvýšil poþet volebních obvodĤ ze sedmi krajĤ na
35 obvodĤ, þímž mČl omezit možnosti malých stran ve volbách.
Podle nČkterých propoþtĤ, které nekalkulují se zmČnou volebního jednání
v dĤsledku úprav volebních pravidel, by pĜi takovémto posunu metody výpoþtu mandátĤ, kvora a množství obvodĤ obdržely dohromady ýSSD a ODS v roce 1998 pĜi
60 % hlasĤ celkem 93 % mandátĤ. Na základČ prezidentského podání Ústavní soud
zrušil zvýšení poþtu volebních obvodĤ, ale zachoval dǯHondtovu metodu i zmČnu kvora. Tabulka þíslo 60 ukazuje, kolik voliþĤ v ýeské republice nezískalo své zástupce
v Poslanecké snČmovnČ v dĤsledku uplatĖování kvora, pĜestože odevzdali platné hlasy.
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Tabulka þ. 60: POýET AKTIVNÍCH VOLIýģ,
KTEěÍ NEZÍSKALI SVÉ REPREZENTANTY V PS
(absolutnČ plus podíl z odevzdaných platných hlasĤ)
1996
hlasĤ
%
676 479
11,16

1998
hlasĤ
%
675 675
11,31

2002
hlasĤ
%
597 428
12,42

Nový zákon urþil pravidla pro volby do Poslanecké snČmovny, které se konaly
14. a 15. þervna 2002. Tabulka þíslo 61 pĜináší výsledky tČchto voleb. Po složení
slibu poslancĤ nevznikl jeden Koaliþní klub, ale dva samostatné kluby, a to KDU-ýSL
a US-DEU. Byla vytvoĜena koaliþní vláda ýSSD, KDU-ýSL a US-DEU na þele
s Vladimírem Špidlou (ýSSD).
Tabulka þ. 61: VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNċMOVNY, 2002
strany, hnutí, koalice
ýSSD
ODS
KSýM
Koalice KDU-ýSL, US-DEU
Sdružení nezávislých
Strana zelených
Republikáni Miroslava Sládka
Strana venkova-spojené
obþanské síly
Strana za životní jistoty
ýeská strana národnČ sociální
NadČje
Pravý Blok
Obþanská demokratická aliance
Volba pro budoucnost
Cesta zmČny
Moravská demokratická strana
Strana zdravého rozumu
Akce za zrušení Senátu a proti
vytun. dĤchod. fondĤ
Balbínova poetická strana
Humanistická aliance
Republikáni
NárodnČ demokratická strana
Demokratická liga
ýeská pravice

získané hlasy
absolutnČ
v%
1 440 279
30,20
1 166 975
24,47
882 653
18,51
680 671
14,27
132 699
2,78
112 929
2,36
46 325
0,97

poþat
mandátĤ
70
58
41
31
–
–
–

41 773

0,87

–

41 404
38 655
29 955
28 163
24 278
16 730
13 169
12 957
10 849

0,86
0,81
0,62
0,59
0,50
0,35
0,27
0,27
0,22

–
–
–
–
–
–
–
–
–

9 637

0,20

–

9 287
8 461
6 786
5 532
4 059
2 041

0,19
0,17
0,14
0,11
0,08
0,04

–
–
–
–
–
–
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strany, hnutí, koalice
ýeské sociálnČ demokrat.hnutí
Romská obþanská iniciativa ýR
Strana demokratického socialismu
Nové hnutí
celkem

získané hlasy
absolutnČ
v%
602
0,01
523
0,01
475
0,00
139
0,00
4 768 006
100,00

poþat
mandátĤ
–
–
–
–
200

Pokles zájmu obþanĤ o volby se nejen nezastavil, ale dokonce zrychlil: volební
úþast se propadla na 58,0 % oprávnČných voliþĤ. Republikové mandátové þíslo bylo
23 840. To v kombinací s poþtem obyvatel kraje a volební aktivitou znamenalo, že se
v krajích rozdČlovalo v rozmezí mezi 25 mandáty v Praze a pČti mandáty v Karlovarském kraji. Objevil se i paradox reaktivních výsledkĤ: Koalice KDU-ýSL a US-DEU
nezískala v Karlovarském kraji žádný mandát, pĜestože obdržela 8,85 % všech platných hlasĤ, jeden mandát však získala v kraji Ústeckém, kde pro ni hlasovalo 7,81 %
voliþĤ. Výsledky naznaþily, že kvorum 5 % se stalo zbyteþným – mandáty získávaly
strany a kolice až nad touto hranicí. Na druhé stranČ je možné vyslovit hypotézu, že
nepĜítomnost tohoto kvora v zákonČ by vedla k jinému volebnímu chování.
Ve volbách zvítČzila levice, chápaná jako ýSSD a KSýM. Tyto strany ve svém
souþtu dostaly 48,72 % hlasĤ a 111 mandátĤ ve dvousetþlenné Poslanecké snČmovnČ. ODS spolu s Koalicí jako reprezentanti parlamentní pravice obdržely 38,74 %
hlasĤ a 89 mandátĤ. ÚspČch sociální demokracie byl ale spojen se skuteþností, že
v absolutních þíslech poklesl poþet jejich pĜíznivcĤ o témČĜ 490 tisíc. NejvČtší pĜekvapení voleb pĜedstavoval výsledek KSýM. NárĤst o 7,5 procentních bodĤ a o 17 mandátĤ oproti minulým volbám ukazoval na stabilizaci této strany. Komunistická strana byla
jedinou parlamentní stranou, která zaznamenala absolutní pĜírĤstek hlasĤ – bČhem þtyĜ
let pĜibylo KSýM témČĜ þtvrt milionu voliþĤ. Teze, že malá úþast pomáhá komunistĤm, se v tČchto volbách nepotvrdila – nejvyšší volební aktivita v podobČ 62,5 % byla
zaznamenána v kraji Vysoþina, kde KSýM skonþila na druhém místČ se ziskem 19,7 %
hlasĤ – tedy nad svou celostátní úrovní.
K nejpozoruhodnČjším výsledkĤm voleb patĜí údaje o Koalici. Ta se ještČ pĜed volbami postupnČ zmČnila ze þtyĜkoalice na dvoukoalici, což znamenalo, že musela pĜekroþit práh 10 % všech odevzdaných hlasĤ. Prostý souþet hlasĤ Koalice a Obþanské
demokratické aliance, která byla souþástí pĤvodní ýtyĜkoalice, naznaþuje, že by se toto
uskupení nedostalo do Poslanecké snČmovny; je ovšem nutné vzít v úvahu nespoþítatelné dĤsledky rozpadu pĤvodního uskupení. Kýženého výsledku Koalice dosáhla,
jenže oproti souþtu hlasĤ KDU-ýSL a Unie svobody v roce 1998 ubylo Koalici témČĜ
370 tisíc pĜíznivcĤ. PĜi zisku 14,27 % hlasĤ a 31 mandátĤ se propadla na þtvrtou pozici. Výsledek zároveĖ naznaþil, že zopakování úspČchu spojených menších pravicových
stran ze senátorských voleb v letech 1998 a 2000 se pro podzim roku 2002 stalo velmi
málo pravdČpodobné.
ZároveĖ se ve struktuĜe výsledku hlasování do SnČmovny výraznČ odrazily konkurenþní zájmy stran, z nichž se koalice skládala. Krajské kandidátky Koalice byly sesta316
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veny tak, aby v nich byly vyváženy zájmy obou stran. Jenže celá Ĝada pĜedstavitelĤ
Unie svobody-DEU se nedostala do Poslanecké snČmovny díky preferenþnímu
hlasování lidovcĤ: pomČr mezi zvolenými þleny KDU-ýSL a US-DEU byl 21 ku 8.
K vytvoĜení samostatného poslaneckého klubu US-DEU tak bylo nutné získat dva
nezávislé poslance. Toto „vytunelování“ výsledku Koalice pĜineslo KDU-ýSL o jeden
mandát víc než lidovci získali samostatnČ v roce 1998.
Pro ODS pĜedstavovalo druhé místo – zisk 24,47 % hlasĤ a 58 mandátĤ pĜi poklesu
poþtu hlasĤ o témČ 490 tisíc – neúspČch. Stalo se tak pĜesto, že tato strana mČla nejpropracovanČjší pĜedvolební kampaĖ. ÚspČch slavily strany, které vsadily na ménČ útoþný
tón a upĜednostnily prezentaci dlouhodobé práce pĜed reklamní akcí. NČkteré další
dĤvody neúspČchu ODS naznaþily rozbory agentury InnoVatio. Ty byly zamČĜeny na
obsahovou analýzu politických informací hlavních televizních a novinových médií za
pČt mČsícĤ pĜed volbami, a to zpravodajství Události ýT1, „21“ ýT2, Televizní noviny
TV Nova, Deník TV Prima a Lidových novin, MF Dnes, HospodáĜských novin a Práva. Tabulka þíslo 62 ukazuje, že právČ politici ODS pronášeli nejþastČji veĜejné výroky o vlastní stranČ.
Tabulka þ. 62: JAK HOVOěILI PěEDSTAVITELÉ STRAN
O VLASTNÍ STRANċ
(údaje v procentech)
strana
ODS o sobČ
ýSSD o sobČ
US-DEU o sobČ
KSýM o sobČ
KDU-ýSL o sobČ

pĜevaha negativního
nad pozitivním hodnocením
7,4
2,4
0,0
0,0
- 0,3

Kontraproduktivní se ukázal antikomunismus, který provázel celou pĜedvolební kampaĖ. Analýza agentury InnoVatio Ĝíká, že nejkritiþtČji mluvili konkurenþní
politici právČ o pĜedstavitelích KSýM, kdy negativní výpovČdi pĜevažovaly nad pozitivními o 54 %. Výsledky voleb ale pĜipomnČly riziko tzv. demokratických stran, které
svým ostrakismem dČlaly z KSýM jedinou vČrohodnou opozici. Jako terþ v kritických
výrocích politikĤ následovaly hned za KSýM dvČ nejvČtší strany – v pĜípadČ ýSSD to
bylo 46 % a u ODS to byla pĜevaha kritických výrokĤ nad kladnými o 44 %. PĜijatelnČjší stranou byli pro politickou konkurenci kĜesĢanští demokraté (36 % pĜevaha negativních výpovČdí) a na samém konci kritického zájmu se pĜekvapivČ umístila US-DEU
(30 %). ěeþeno jinak, mediální vystoupení politikĤ byla v dobČ kampanČ v opaþném gardu než výsledky voleb.
Vedle sociálnČdemokratické vlády to byla právČ ODS, která rozhodovala o
volbČ témat volební kampanČ. PĜedvolební klání bylo ve srovnání s pĜedcházejícími
volbami kultivovanČjší, ale zároveĖ nudnČjší. Chloubou ýSSD byly výsledky jednobarevné vlády Miloše Zemana – týká se to pĜedevším ekonomického rĤstu a mírné
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inflace, ale i postoje k národním zájmĤm. Podle agentury InnoVatio byly bČhem pČti
mČsícĤ pĜed volbami ve velkých televizních a novinových mediích politické strany
neþaþtČji spojovány s takovými tématy jako je zahraniþí, ekonomika, armáda, vnitĜní
bezpeþnost a Evropská unie. Jak ukazuje tabulka þíslo 63, vládČ se v dobČ volební
kampanČ daĜilo soustĜedit pozornost sdČlovacích prostĜedkĤ na otázky modernizace
armády, pĜesnČji nákupu stíhaþek Gripen, vyvedení zemČ z hospodáĜské krize a tzv.
Benešovy dekrety. ObdobnČ slavila úspČch snaha ODS strhnout pozornost na jí vybraná kontroverzní politická témata. NejménČ pak byly politické strany spojovány s problematikou bytové politiky, zemČdČlství, kulturou, církvemi, politikou vĤþi menšinám,
rodinnou politikou þi tČlovýchovou; na samém konci zájmu skonþila voliþsky asi nezajímavá vČda a výzkum.
Tabulka þ. 63: POZORNOST POLITICKÝM TÉMATģM
V HLAVNÍCH MÉDIÍCH
NEJVċTŠÍ POZORNOST
téma
poþet výpovČdí
zahraniþí
3416
ekonomika
2737
armáda
2469
bezpeþnost
2082
Evropská unie
2052
spoleþenská politika
1543
justice
1144
zdravotnictví
1064
školství
938
doprava
860
regiony
789
vztahy ýR-SRN
774
privatizace
720
ochrana životního prostĜedí
673
média
659

NEJMENŠÍ POZORNOST
téma
poþet výpovČdí
danČ
616
energetika
565
státní rozpoþet
358
historie
352
bytová politika
323
NATO
282
trh práce
259
zemČdČlství
233
kultura
206
církve
116
politika vĤþi cizincĤm
66
politika vĤþi etnikĤm
57
rodina
55
tČlovýchova a sport
25
vČda a výzkum
7

Z porovnání zájmĤ o zahraniþní politiku a o bytovou politiku, ekonomiku a rozpoþet vyplývá, že politici utíkali k tématĤm, která vyžadují verbální postoje a ne
vČcná Ĝešení. ZároveĖ skuteþnost, že se jim v pĜedvolební kampani tento útČk podaĜil, svČdþí o tom, že samotné sdČlovací prostĜedky nedokázaly pĜinutit politiky
k vČcnČjšímu postoji ke kampani.
Velkou sílu prokázaly sdČlovací prostĜedky pĜi minimalizaci nadČjí neparlamentních stran. Podle citovaných analýz za dobu pČti mČsícĤ pĜed volbami vČnovala velká
média mimoparlamentním stranám pĤl procenta politických výpovČdí – ve volbách
tyto strany získaly 12,5 % hlasĤ. Zdá se, že za zmČnou volebního chování je skryto
ještČ jedno tajemství – zmČna akcentu zpravodajství televizí. Tyto nejdĤležitČjší sdČlovací prostĜedky v pĜedcházejících volbách mnohem více upĜednostĖovaly pravicové
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strany, a to v konkrétní podobČ. Analýzy ukazují, že tomu tak nadále bylo v pĜípadČ
Novy a Primy. Mnohem ménČ než dĜíve to ale platilo o ýeské televizi.
Výsledek voleb umožĖoval sestavit vČtšinovou vládu levice þi menšinovou vládu
ýSSD opírající se o hlasy KSýM, která by byla postavena na vČtšinČ 111 mandátĤ.
Jenže již pĜedvolební výroky a nČkteré þiny Vladimíra Špidly, který po Miloši Zemanovi pĜebral vedení ýSSD, naznaþily, že bude hledat spojence v Koalici. Ve vedení
sociální demokracie pĜevládal ideologický odpor vĤþi komunistĤm, který výraznČ snížil manévrovací možnosti ýSSD. Výsledkem bylo sestavení koaliþní vlády ýSSD
spolu s Koalicí, tedy s KDU-ýSL a US-DEU, opírající se o tČsnou vČtšinu 101 poslancĤ. PĜedsedou vlády se stal Vladimír Špidla (ýSSD), pĜedsedou Poslanecké snČmovny Lubomír Zaorálek (ýSSD).
Od okamžiku vytvoĜení této nové vládní koalice se jako nejslabší þlánek levostĜedo-pravé vlády zdála US-DEU. V objetí vládního programu, jehož jádro tvoĜily cíle
sociální demokracie, se její poslanci mČli cítit nejistí a volební základna této strany se
mČla rozkládat. Po krátkém zápasu uvnitĜ US-DEU se však tato strana jako koaliþní
partner stabilizovala – což ovšem odrazilo na její volební základnČ. Naopak dvojí krizí
prošla sociální demokracie. Ty vedly ke k výmČnám pĜedsedy vlády. Ve funkci premiéra v létČ roku 2004 Vladimíra Špidlu nahradil Stanislav Gross. Toho pak v dubnu
2005 vystĜídal JiĜí Paroubek. Drobnými promČnami prošly i kluby Poslanecké snČmovny. Graf þíslo 9 pĜibližuje složení SnČmovny na zaþátku roku 2006.
Graf þ. 9: SLOŽENÍ POSLANECKÉ SNċMOVNY,
zaþátek roku 2006 (poþet mandátĤ a procenta)
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14.2. Volby do Senátu
Jak již bylo Ĝeþeno, zákonodárné pravomoci Senátu, tedy horní komory Parlamentu
ýeské republiky, jsou menší než u Poslanecké snČmovny. Senát mĤže zákony iniciovat, ale schvalovací proces zaþíná a pĜípadnČ i konþí ve SnČmovnČ. Zamítnutí zákona
Senátem mĤže Poslanecká snČmovna pĜehlasovat. Pouze k pĜijetí volebního zákona,
ale též zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a
zákona o jednacím Ĝádu Senátu, je podle Ústavy nutné, aby byly schváleny Poslaneckou snČmovnou i Senátem.
Jsou ale chvíle, kdy se mohou zákonodárné pravomoci Senátu zvČtšit. Podle þl. 33
Ústavy, dojde-li k rozpuštČní Poslanecké snČmovny, pĜísluší Senátu pĜijímat zákonná
opatĜení ve vČcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak pĜijetí zákona. Senátu však nepĜísluší pĜijímat zákonné opatĜení ve vČcech Ústavy, státního rozpoþtu, státního závČreþného úþtu, volebního zákona a mezinárodních smluv. Takováto zákonná
opatĜení mĤže Senátu navrhnout pouze vláda. Zákonné opatĜení Senátu podepisuje
pĜedseda Senátu, prezident republiky a pĜedseda vlády; vyhlašují se stejnČ jako zákony. Zákonné opatĜení Senátu musí být ale schváleno Poslaneckou snČmovnou na její
první schĤzi. Neschválí-li je Poslanecká snČmovna, pozbývají platnost.
Parlament jako celek, tedy poslanci i senátoĜi, volí prezidenta republiky. Ovšem
pouze Senát mĤže podat Ústavnímu soudu žaloby na prezidenta pro velezradu. K tomu,
aby prezident jmenoval soudce Ústavního soudu, potĜebuje souhlas Senátu. Soudce
Ústavního soudu nelze trestnČ stíhat bez souhlasu Senátu – odepĜe-li Senát souhlas, je
trestní stíhání navždy vylouþeno. K pĜijetí usnesení o vyhlášení váleþného stavu a k
pĜijetí usnesení o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ýeské republiky je tĜeba
souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech senátorĤ. Vyslat ozbrojené síly mimo území ýeské republiky lze jen se souhlasem obou komor.
Senát jako horní komora Parlamentu ýeské republiky má 81 senátorĤ, volených na šest let. Mandát senátora je volný: senátoĜi, právČ tak jako poslanci, podle
Ústavy vykonávají svĤj mandát osobnČ v souladu se svým slibem a nejsou pĜitom vázáni žádnými pĜíkazy. Tento mandát zaniká (a) odepĜením slibu nebo složením slibu
s výhradou, (b) uplynutím volebního období, (c) vzdáním se mandátu, (d) ztrátou volitelnosti, (e) u poslancĤ rozpuštČním Poslanecké snČmovny, (f) vznikem nesluþitelnosti
funkcí – mandát senátora je nesluþitelný výkonem úĜadu prezidenta republiky, funkcí
soudce a dalšími funkcemi, které stanoví zákon. V pĜípadČ zániku mandátu senátora
v prĤbČhu volebního období se konají doplĖovací volby.
Jak bylo uvedeno výše, volby do Senátu se konají na základČ vČtšinového systému: ýlánek 18, odstavec (2), Ĝíká, že „volby do Senátu se konají tajným hlasováním na
základČ všeobecného, rovného a pĜímého volebního práva, podle zásad vČtšinového
systému“. Aktivní volební právo pro volby do Senátu zĤstalo stejné jako v pĜípadČ
voleb do Poslanecké snČmovny, tedy od 18 let, obþané ale mohou hlasovat jen v tehdy,
pokud se dostaví na území ýeské republiky v den voleb. Pasivní volební právo bylo
zvýšeno na 40 let.
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Konkretizaci volebních principĤ pro volby do Senátu pĜinesl zákon þ. 247/1995
Sb. o volbách do Parlamentu ýeské republiky. KromČ odlišnosti volebních systémĤ je
pĜi porovnávání voleb do obou komor možné zaznamenat další výrazný rozdíl: o místo
senátora mĤže usilovat i nezávislý kandidát, tedy i ten, koho nenavrhuje strana, hnutí þi koalice. Všichni kandidáti ovšem musí doložit potvrzení o složení kauce ve výši
20 tisíc Kþ, která je vrácena pouze v pĜípadČ, že kandidát získal alespoĖ šest procent
z celkového poþtu platných hlasĤ.
Pro volby senátorĤ bylo území státu rozdČleno na 81 jednomandátových volebních obvodĤ. Podoba obvodĤ byla stanovena v pĜíloze zákona. ZároveĖ bylo rozhodnuto, že v pĜípadČ, že poþet obyvatel v nČkterém volebním obvodu poklesne nebo se
zvýší o 15 % oproti prĤmČrnému poþtu obyvatel, pĜipadajícímu na jeden mandát v celé
republice, zmČní se území obvodĤ. ZmČna se ovšem provádí pouze v letech, kdy jsou
vyhlášeny volby do Senátu. V rámci volebního obvodu musí kandidát získat nadpoloviþní vČtšinu odevzdaných hlasĤ. Pokud nadpoloviþní vČtšinu nezíská žádný
z kandidátĤ v prvním kole, postupují dva nejúspČšnČjší kandidáti z prvního kola
do kola druhého. Ve druhém kole pak obdrží mandát ten kandidát, který získal vČtší
poþet odevzdaných hlasĤ.
Každé dva roky se konají volby jedné tĜetiny Senátu. PĤvodní pĜedstava nČkterých politikĤ o tom, že Senát vznikne z poslancĤ rozpuštČného Federálního shromáždČní, se ukázala jako iluze. Propukla Ĝada sporĤ o tom, zda a jak má být Senát vytvoĜen. A tak se první volby do Senátu Parlamentu ýeské republiky konaly až v roce
1996. Tehdy se volilo všech 81 senátorĤ. Losem pak bylo rozhodnuto, ve kterých obvodech se pĜi tČchto volbách volili senátoĜi na dva, v kterých na þtyĜi a v kterých na
šest let, aby tak mohl být nastartován cyklus voleb po dvou letech.
Tabulky þíslo 64 až 68 pĜinášejí výsledky Ĝádných voleb do Senátu. Je ale problém, jak stranicky zaĜazovat jednotlivé kandidáty a zvolené senátory. Protože do Senátu mohou kandidovat i nezávislí uchazeþi, je nutné rozlišovat (a) faktickou stranickou pĜíslušnost, (b) zda kandidáta navrhovala þi nenavrhovala strana, hnutí þi koalice,
a to (c), k jaké volební stranČ pĜípadný kandidát þi senátor patĜí. ZároveĖ je nutné pĜipomenout, že vČtšinový systém nezná systém náhradníkĤ – to znamená, že
v pĜípadČ odchodu senátora z funkce se musejí konat doplĖovací volby, jejichž
výsledky tyto tabulky neuvádČjí.
Úþast v senátních volbách roku 1996 byla nízká: prvního kola (konaného 15. a 16.
listopadu) se úþastnilo 35,0 %, druhého kola (22.a 23. listopadu) 30,6 % oprávnČných
voliþĤ. Malý zájem voliþĤ kontrastoval s velkým zájmem kandidátĤ: o 81 mandátĤ
se ucházelo celkem 581 lidí. V prvním kole uspČli þtyĜi kandidáti, a to vesmČs za pravicové strany.
Hned první volby do Senátu ukázaly na dĤležitý rys dvoukolového vČtšinového
systému: vytváĜení ad hoc volebních koalic pro druhé kolo. Po prvním kole se zdálo, že musí ODS musí v Senátu získat absolutní vČtšinu: její kandidáti postoupili
v 74 z 81 obvodĤ. Jenže v druhém kole se hlasovalo napĜíþ ideologiemi podle zásady
„Všichni hrají simultánku proti nejsilnČjšímu!“ Výsledkem bylo, že koneþný zisk mandátĤ ODS byl o více než polovinu menší než naznaþovalo první kolo.
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Tabulka þ. 64: VOLBY DO SENÁTU, 1996
(poþty získaných mandátĤ)
VOLEBNÍ STRANA
ODS
29
ýSSD
25
KDU-ýSL
13
ODA
7
KSýM
2
Nezávislí kandidáti
2
US-DEU
2
Demokratická unie
1

PODLE STRANICKÉ PěÍSLUŠNOSTI
ODS
32
ýSSD
23
KDU-ýSL
11
ODA
3
KSýM
2
bez politické pĜíslušnosti
10

Tabulka þ. 65: VOLBY DO SENÁTU, 1998
(poþty získaných mandátĤ)
VOLEBNÍ STRANA
Koalice KDU-ýSL, DEU, ODA a US
ODS
ýSSD
KSýM

13
9
3
2

PODLE STRANICKÉ
PěÍSLUŠNOSTI
ODS
KDU-ýSL
ODA
bez politické pĜíslušnosti
ýSSD
KSýM
US-DEU

9
5
4
4
2
2
1

Ve volbách roku 1998 se hlasovalo o obsazení tĜetiny senátorských míst, zaþal standardní cyklus obnovy Senátu. ZároveĖ šlo o volby, které probČhly ve stejném roce jako
volby do Poslanecké snČmovny. O 27 mandátĤ se ucházelo 140 kandidátĤ, z nichž
žádný neuspČl v prvním kole.
Po tČchto volbách obou komor Parlamentu bylo možné formulovat dvČ hypotézy:
x V prvním kole (konaném 13. a 14. listopadu) byla úþast 42,4 %, v druhém (20. a 21.
listopadu) 20,4 % oprávnČných voliþĤ. Stal se zĜejmý výraznČ menší zájem o
úþast ve volbách do Senátu nČž o volby do Poslanecké snČmovny, kterých se
v roce 1998 úþastnilo 74,0 % oprávnČných voliþĤ.
x Znovu se ukázalo, že to jsou pĜedevším levicoví voliþi, tedy voliþi ýSSD a
KSýM, kdo je ve volbách senátorĤ ménČ aktivní než pĜi volbách poslancĤ.
Výsledek druhého kola opČt potvrdil tendenci ke spoleþnému hlasování proti ODS.
Ve volbách do Senátu, které se konaly roku 2000, se ucházelo 165 kandidátĤ o celkem 27 mandátĤ. V prvním kole uspČl pouze jeden pravicový kandidát, kterého navrhovala US-DEU za ýtyĜkoalici.
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Tabulka þ. 66: VOLBY DO SENÁTU, 2000
(poþty získaných mandátĤ)
VOLEBNÍ STRANA
ýtyĜkoalice
ODS
ýSSD
Nezávislí kandidáti

17
8
1
1

PODLE STRANICKÉ
PěÍSLUŠNOSTI
KDU-ýSL
ODS
US-DEU
ýSSD
bez politické pĜíslušnosti

6
7
5
1
8

Volby zaznamenaly v prvním kole (konaném díky novele volebního zákona
v jednom dni, 12. listopadu), které se konalo souþasnČ s volbami krajských samospráv,
úþast 33,7 %, v druhém kole (19. listopadu) 21,6 % oprávnČných voliþĤ. Porovnáním
s volbami v roce 1998 došlo k navýšení úþasti v druhém kole. Tato skuteþnost byla
spojena s menším propadem hlasĤ mezi kolem prvním a druhým: rozdíl 22,01 procentních bodĤ se zmenšil na 12,16 bodĤ. Tento posun lze interpretovat pĜinejmenším dvojím zpĤsobem:
x zvýšila se obecná angažovanost voliþĤ, vzrostl zájem o Senát, nejen o zájmy voliþem preferované politické strany;
x na síle nabírá strategické hlasování, kdy více než dĜíve lidé hlasují podle zásady
„není dĤležité koho chci, ale kdo je mi nejménČ vzdálený“ þi „vyberme menší zlo“.
ěada údajĤ se ale vzpírá této interpretaci. Volební úþast v druhém kole se pohybovala v rozmezí od 12,84 % oprávnČných voliþĤ na Sokolovsku po 30,21 % na Benešovsku (kde byl v sázce osud pĜedsedkynČ Senátu) – v obou pĜípadech se jednalo o
zápas ýtyĜkoalice a ODS. Podle tČchto údajĤ neplatí tedy žádná z uvedených tezí beze
zbytku. Nepotvrdila se však vize, že vČtšinový systém je spojen s výbČrem mezi osobnostmi a ne mezi stranami: souboj nesl výrazné rysy konfrontace stran.
NejvČtší úspČch v senátních volbách 2000 slavila ýtyĜkoalice. Nejde pouze o to,
že získala 17 z 27 senátorských kĜesel. Jako nejdĤležitČjší se zdálo, že potvrdila svĤj
koaliþní potenciál: na jednotné kandidátce získává více hlasĤ než v souþtu pĜípadných
kandidátek jednotlivých stran. Dokonce naznaþila, že mĤže porážet i ODS. Tu obecné
volební preference i úspČch v krajských volbách neochránily pĜed porážkou v pomČru
9 ku 3 pĜi pĜímém stĜetu tČchto dvou pravicových uskupení v zápasu o senátorská kĜesla. Tato prostá matematika ukazuje, že posílení vČtšinových prvkĤ pĜi volbách do Poslanecké snČmovny, které ýSSD spolu s ODS prosadily v návrhu zákona o volbách do
Poslanecké snČmovny, mohlo být v této fázi vývoje volební pĜíznČ kontraproduktivní
nejen pro ýSSD.
Ve volbách do Senátu v roce 2002 se o 27 mandátĤ ucházelo 170 kandidátĤ. Jeden
z nich, který kandidoval za NEZÁVISLÉ a byl pokládán za spojence pravice, byl zvolen hned v prvním kole.
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Tabulka þ. 67: VOLBY DO SENÁTU, 2002
(poþty získaných mandátĤ)
PODLE STRANICKÉ
PěÍSLUŠNOSTI

VOLEBNÍ STRANA
ODS
ýSSD
NEZÁVISLÍ
SNK sdružení nezávislých
KDU-ýSL
KSýM
Hnutí nezávislých za harmonický
rozvoj obcí a mČst
US-DEU
Nezávislí kandidáti
Cesta zmČny
Liberální reformní strana

9
7
2
2
1
1
1

ODS
ýSSD
bez politické pĜíslušnosti
SNK sdružení nezávislých
KDU-ýSL
KSýM
Hnutí nezávislých za harmonický
rozvoj obcí a mČst

8
5
10
1
1
1
1

1
1
1
1

OpČt poklesla úþast v prvním kole senátních voleb (konaném opČt ve dvou dnech, a
to 25. a 26. Ĝíjna), a to na 24,1 % oprávnČných voliþĤ. V druhém kole (1. a 2. listopadu) vzrostla na 32,5 % oprávnČných voliþĤ, což ale souvisí s tím, že toto kolo se konalo soubČžnČ s volbami do místní správy obcí. Byla tak vytvoĜena rekordnČ malá úþast
druhého kola všech dosavadních senátorských voleb. Rozdíl více než deseti procentních bodĤ mezi komunálními a senátorskými volbami naznaþuje, že existuje aktivní
odpor k Senátu.
ÚspČchy jednotlivých stran po prvním kole lze však mČĜit nČkolika zpĤsoby. PĜedevším tím, jak naplnily svá vlastní oþekávaní. ODS si jistČ pĜála více, ale její kandidáti postoupili v 19 obvodech – což znamenalo pomyslné první místo. To ale platí pouze
do okamžiku, než se zaþne poþítat zisk hlasĤ za celou republiku – v tomto pĜípadČ patĜilo první místo KSýM. Pro kandidáty komunistĤ totiž hlasovalo 16,1 % voliþĤ, pro
ýSSD 15,5 % a ODS skonþila až na tĜetím místČ s pĜibližnČ stejným výsledkem jako
sociální demokraté. Tvrdit po tomto kole, že levice ignoruje volby do Senátu, se zdálo
nepĜesné. I když výsledek ýSSD v podobČ dvojího druhého místa vzbuzoval u jejích
pĜíznivcĤ zklamání, KDU-ýSL a US-DEU získaly pouze 7,1 %, o nČco ménČ než
Sdružení nezávislých (7,7 %).
Jiné hodnocení by mohlo vycházet z porovnání s prvním kolem senátních voleb
roku 2000. Protože ale senátorské obvody vykazují pomČrnČ výraznou odlišnost mezi
sebou, je asi pĜesnČjší mČĜit zmČny porovnáním poþtu mandátĤ stran, které mČly obhajovat, a poþtu obvodĤ, v nichž kandidáti postoupili do druhého kola. V pomČru vsazených mandátĤ a poþtu kandidatur v druhém kole vedla ODS – vsadila pČt míst a postoupila v témČĜ þtyĜnásobku obvodĤ. Byla tedy na nejlepší cestČ posílit si své postavení v Senátu. Na druhém místČ se umístila ýSSD, která vsadila 11 míst a postoupila
do druhého kola ve 14 obvodech. Na tĜetím místČ byly svornČ KSýM a US-DEU – obČ
strany mohly své postavení v Senátu posílit. Komunisté vsadili jeden mandát a kandi324
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dovali v pČti obvodech. NejhĤĜe dopadli lidovci. Ti vsadili do voleb šest senátorských
míst a postoupili pouze ve tĜech obvodech – byli tedy pĜedurþeni ke ztrátČ.
Druhé kolo naznaþilo, že zapoþal nástup Obþanské demokratické strany: nejen
že obhájila své pozice v Senátu, ale ještČ si postavení vylepšila o tĜi kĜesla. UspČla také
v soubČžných komunálních volbách, kde poþtem odevzdaných hlasĤ byla z politických
stran na místČ prvním, poþtem získaných zastupitelĤ na místČ druhém.
Volby pĜinesly odlišnou zprávu o stavu Unie svobody-DEU a KDU-ýSL než byla
ta, kterou naznaþily senátorské volby o koalici þtyĜ menších pravicových stran v letech
1998 a 2000. Šlo o první dĤležité sdČlení o prestiži tČchto stran v novém politickém
prostĜedí, které se vyznaþuje propletením tĜí skuteþností, které ve svém celku zatím
nebyly testovány:
x Zmizela kampaĖ sdČlovacích prostĜedkĤ proti opoziþní smlouvČ, která pomáhala
vyzvednout ýtyĜkoalici,
x Koalice pĜestala být symbolem jednoty, kterou byla i pro nČkteré nestraníky,
x KDU-ýSL a hlavnČ Unie svobody-DEU se dostaly do koaliþního objetí vČtší strany,
která má odlišnou ideologii. Tato skuteþnost zatím žádné stranČ pĜíliš nesvČdþila.
Lidovci zaznamenali v senátních volbách 2002 nejvČtší porážku ze všech parlamentních stran: ztratili pČt mandátĤ. ZároveĖ však se ziskem více než šesti tisíc
zastupitelĤ se stali nejúspČšnČjší politickou stranou komunálních voleb, byĢ z hlediska
zisku poþtu hlasĤ jsou až þtvrtí. To by naznaþovalo, že strana má životaschopné zázemí
v malých obcích a problémy s vedením, které není pro mnohé pĜívržence KDU-ýSL
pĜíliš vČrohodné. Unie svobody-DEU získala jedno senátorské kĜeslo. Poþet þlenĤ klubu, který sdílela spolu s ODA, se ale zmenšil o dva. NepĜíznivé pro ni byly komunální
volby – na US-DEU zbylo poslední místo v poĜadí parlamentních stran jak pokud se
jedná o poþet získaných hlasĤ, tak pokud jde o necelých pČt set získaných zastupitelĤ.
Komunisté mohli být spokojeni. I když se po prvním kole zdálo, že mohou vyhrát
více senátorských kĜesel, druhé kolo KSýM tradiþnČ nesvČdþí. Vykazovali pevnou,
mírnČ rostoucí volební základnu, ovšem malou pĜitažlivost pro voliþe, kteĜí se
v druhém kole musí rozhodnout pro druhou stranu na žebĜíþku své pĜíznČ. Zdá se, že
mnozí voliþi sociální demokracie, kteĜí by mČli tvoĜit pĜirozenou základnu pro komunisty v druhém kole, jsou více ve stĜedu než na levici. KSýM ale nejen obhájila poþet
svých senátorĤ, ale skonþila mezi parlamentními stranami v komunálních volbách poþtem zastupitelĤ i procentem odevzdaných hlasĤ na tĜetím místČ.
Sociální demokracie ztratila v Senátu þtyĜi mandáty. V komunálních volbách
nejen nezvítČzila, ale skonþila nerozhodnČ v soutČži o prvenství na levici – ýSSD získala sice o pĜibližnČ jeden procentní bod hlasĤ více než KSýM, avšak o více než tisíc
zastupitelĤ ménČ.
Ve volbách do Senátu uspČlo více nestranických kandidátĤ þi kandidátĤ za neparlamentní malé strany než je obvyklé – celkem osm. Zdá se, že prestiž politických stran
u voliþĤ opČt poklesla.
CelkovČ ale zĤstaly volby do Senátu nejménČ atraktivními volbami. Na této skuteþnosti se podepsali i novináĜi. Agentura InnoVatio upozorĖovala již pĜed prvním kolem
voleb, že toto téma bylo pro hlavní média nezajímavé. Navíc se poþet pĜíspČvkĤ o Se325
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nátu s blížícím se datem voleb snižoval. Hlavní televizní zpravodajské relace, tedy
Události, Televizní noviny a Zpravodajský deník, v deseti týdnech pĜed volbami o
tomto tématu informovaly ve 20 pĜíspČvcích, zatímco v roce 2000 to bylo 28 pĜíspČvkĤ. Hlavní deníky – tedy HospodáĜské noviny, MF DNES, Právo a Lidové noviny –
otiskly v tomto období 66 þlánkĤ o volbách do Senátu, zatímco v roce 2000 to bylo
126 pĜíspČvkĤ. I když média nemohou zcela rozhodnout o tom, co si lidé myslí – proto
je stále KSýM tak silná –, do znaþné míry ovlivĖují, o þem pĜemýšlejí.
Tabulka þ. 68: VOLBY DO SENÁTU, 2004
(poþty získaných mandátĤ)
PODLE STRANICKÉ
PěÍSLUŠNOSTI

VOLEBNÍ STRANA
ODS
KDU-ýSL
Strana zelených
KSýM
NEZÁVISLÍ
US-DEU
SNK sdružení nezávislých
Evropští demokraté

18
3
1
1
1
1
1
1

ODS
KDU-ýSL
ODA
KSýM
bez politické pĜíslušnosti
SNK sdružení nezávislých

18
2
1
1
4
1

Ve volbách do Senátu, které se konaly roku 2004, se o 27 senátorských kĜesel
ucházelo 197 kandidátĤ. Hned v prvním kole získal mandát jeden uchazeþ, a to za Obþanskou demokratickou stranu. Výsledky tČchto voleb ukazuje tabulka þíslo 68.
Volby zaznamenaly v prvním kole, které se konalo soubČžnČ s volbami do krajských zastupitelstev 5. a 6. listopadu, úþast 28,0 %, a ve druhém kole (12. a 13. listopadu) 18,4 % oprávnČných voliþĤ – což zatím pĜedstavuje nejhorší výsledek
ve všech volbách v ýesku.
VítČzství ODS v tČchto senátorských (ale i krajských) volbách bylo bezprecedentní.
Pouze Obþanské fórum v roce 1990 dosáhlo lepšího výsledku, když vykázalo zisk okolo poloviny odevzdaných hlasĤ. PĜi volbách do krajských zastupitelstev získala ODS
v roce 2004 rekordních 36,35 % odevzdaných hlasĤ. Staþilo ovšem získat ještČ pČt
senátorských kĜesel a vítČzství by bylo úplné: ODS by mČla absolutní vČtšinu v Senátu.
A tento cíl byl reálný, neboĢ ODS neuspČla v druhém kole v osmi obvodech, a to ĜádovČ pouze o stovky hlasĤ. ODS zaznamenala v nČkterých obvodech porážky od kandidátĤ, kteĜí jsou emotivnČ vnímání jako pravicovČjší než kandidáti ODS.
Komunisté dosáhli rozporných výsledkĤ. KSýM sice zaujala po krajských volbách druhé místo v celkovém poĜadí a první místo na levici, ale poklesl jí poþet krajských mandátĤ. V pĜípadČ voleb do Senátu pronikli komunisté do druhého kola sice
v devíti volebních obvodech, ale získali pouze jeden mandát.
KDU-ýSL byla jedinou vládní stranou, která nezaznamenala výrazný pokles
pĜíznČ. V pĜípadČ krajských voleb se jejich umístČní na tĜetím místČ rovnalo zisku více
než deseti procent hlasĤ. V senátních volbách sice lidovci ztratili þtyĜi mandáty, ale
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obsadili druhé místo mezi politickými stranami. ýSSD prožila drtivou porážku díky
nevyzrálému vedení, napČtí ve vlastní stranČ i kontraproduktivní pĜedvolební kampani,
soustĜedČné na jednu tváĜ.
Protože se každé dva roky volí pouze tĜetina senátorĤ, nevypovídají výsledky voleb
bezprostĜednČ o složení Senátu. Navíc probíhají mimoĜádné volby. Tabulka þíslo 69
jako pĜíklad uvádí složení Senátu po volbách v roce 2004. Z jejího porovnání
s pĜedcházející tabulkou je zĜejmé, že napĜíklad ODS získala ve volbách 18 mandátĤ,
ale v Senátu zasedá 36 senátorĤ, zvolených díky této stranČ.
Tabulka þ. 69: SLOŽENÍ SENÁTU PO VOLBÁCH V ROCE 2004
PODLE STRANICKÉ
PěÍSLUŠNOSTI

PODLE VOLEBNÍ STRANY
ODS
ýtyĜkoalice
ýSSD
KDU-ýSL
SNK sdružení nezávislých
KSýM
Nezávislí kandidáti
NEZÁVISLÍ
Hnutí nezávislých za harmonický
rozvoj obcí a mČst
US-DEU
Strana zelených
Cesta zmČny
Liberální reformní strana
Evropští demokraté
Koalice US-DEU, ODA

36
16
7
6
3
2
2
2
1

ODS
bez politické pĜíslušnosti
KDU-ýSL
ýSSD
US-DEU
KSýM
SNK sdružení nezávislých
ODA
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a mČst

35
19
11
6
4
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1

14.2.1. Význam Senátu

Spor o nutnost Senátu v politickém systému ýeské republiky trvá. Argumenty obou
sváĜících se stran jsou nemČnné, svým zpĤsobem klasické – znají je historici první
ýeskoslovenské republiky, ale i ti, kdo sledující zahraniþní politické diskuse o bikamerismu, tedy o dvoukomorovém uspoĜádání parlamentĤ. Mapa þíslo 4 ukazuje, jaké je
zastoupení dvoukomorových parlamentĤ ve svČtČ.1
ZdĤvodĖování existence dvoukomorového zastupitelského orgánu prošlo však zajímavým vývojem.
x Výchozí pĜedstavy o bikamerismu byl spojeny s aristokratickými koncepcemi.
Urþila tak pĜedevším tradice anglické, dnes britské snČmovny lordĤ. Známá je ale i
1

Podle encyklopedie Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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v podobČ rakousko-uherských nevolených, ale doživotnČ jmenovaných senátorĤ
v Panské snČmovnČ, þi jako japonská horní komora, která existovala až do konce
2. svČtové války.
x Poþátky republikánské druhé komory zastupitelských sborĤ jsou spojeny
s Americkou revolucí. Tehdy se zdĤvodnČní bikamerismu hledalo dvojím zpĤsobem. PĜedevším zde byla návaznost na již vzpomínanou Polybiovu teorii Ĝímské republiky, která spojuje a vyvažuje výhody i nevýhody rĤzných režimĤ. Návrh na zĜízení senátu se od poþátku nelíbil radikálnímu osvícenci Thomasi Jeffersonovi. PrávČ v polemice s ním zformuloval George Washington další z dĤvodĤ, o nČž se existence horní komory parlamentu opírá: je tĜeba zpomalit legislativní proces a zabránit revoluþním excesĤm. Tento argument se pozdČji promČnil na obecnČjší tvrzení, že druhá komora parlamentu stĜeží kvalitu tvorby zákonĤ. Takovéto zdĤvodnČní bikamerismu se používá i v unitárních státech.
x Další funkcí horní komory zákonodárného sboru je pomáhat spojit v jeden státní
celek odlišná teritoria þi etnika. Takto je bikamerismus pomĤckou pĜi utváĜení federálních státĤ, jak je tomu dnes ve Spojených státech, v NČmecku, Švýcarsku,
Brazílii þi Indii. Také v dobČ existence þeskoslovenské federace byla druhá komora
parlamentu zdĤvodnČna existencí spoleþného státu dvou národĤ, pĜiþemž u druhé
komory se volil stejný poþet poslancĤ v obou národních republikách.
Mapa þ. 4: DVOUKOMOROVÉ PARLAMENTY V SOUýASNÉM SVċTċ

Politická teorie i praxe znají též trikamerismus, tedy tĜíkomorovost zákonodárného
þi zastupitelského sboru. NČkdy je jako pĜíklad trikamerismu uvádČno rozdČlení zastupitelského sboru na zaþátku Velké francouzské revoluce – církev, šlechta, tĜetí stav.
SkuteþnČ tĜíkomorový parlament pĜinesla v roce 1983 jihoafrická ústava, která zavedla
zvláštní komory pro bílé, barevné (vþetnČ míšencĤ) a lidi asijského pĤvodu. PĜíkladem
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programu na vytvoĜení tĜíkomorového parlamentu mĤže být projekt Simóna Bolívara,
který pĜedpokládal zvláštní komory pro tribuny, senátory a pro cenzory.
Obhajoba Senátu se v ýesku nejþastČji opírá o tezi, že druhá komora pomáhá
zkvalitnit tvorbu zákonĤ. Naopak kritici Senátu upozorĖují, že dozorování nad
kvalitou zákonĤ, pĜijatých Poslaneckou snČmovnou, je více než duplicitní – právo
vrátit zákon Poslanecké snČmovnČ má i prezident, o zrušení zákonĤ nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodním smlouvou, rozhoduje i Ústavní soud. Do hry se navíc dostal zcela nových faktor – supervizorem þeských zákonĤ se stává i Evropská unie. ZároveĖ se ukazuje, že ani Senát nedokáže odstranit všechny vČcné nedostatky v zákonech – a pĜípadné odstraĖování
tČchto nedostatkĤ prostĜednictvím novel na základČ upozornČní z praxe zpravidla není
v porevoluþních dobách spojeno s velkými spoleþenskými þi individuálními ztrátami.
V ýesku volební pasivita i prĤzkumy veĜejného mínČní naznaþují, že Senát je trvale
neoblíbenou institucí. Ke zrušení Senátu však nestaþí nálada. K tomu je mimo jiné
zapotĜebí, aby odpĤrci Senátu získali tĜípČtinovou vČtšinu v Senátu, která je nutná k pĜijetí ústavního zákona. Že horní komory parlamentĤ lze rušit, aniž by se takto
ohrozila demokracie, ukázali v druhé polovinČ 20. století napĜíklad ve Švédsku,
v Severním Irsku, Jižní Africe, Turecku, Peru, na Cejlonu, v Nicaragui, na MaltČ, Etiopii þi Íránu, v Libyi, ale i v Bavorsku; ve Venezuele byl senát zrušen roku 2000. Techniky rušení druhé parlamentní komory byly rĤzné. NejschĤdnČjší se zdá zaþlenČní senátorĤ do dolní komory parlamentu, þímž se zachová mandát a výhody s ním spojené.

14.3. Krajské a obecní volby
PĜestože pĜedmČtem této knihy jsou volby do zákonodárných sborĤ, je nutné uþinit
nČkolik poznámek v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajĤ a obcí, které charakterizují volební kulturu v ýesku.

14.3.1. Volby do zastupitelstev krajĤ

Volby do zastupitelských orgánĤ krajské samosprávy upravil zákon þ. 130/2000
Sb., který prošel nČkolika dílþími úpravami. Aplikace systému pomČrného zastoupení
je ale stálá. Urþuje, že kraj jako celek je jedním vícemandátovým volebním obvodem.
Poþet obyvatel urþuje poþet volených zastupitelĤ: má-li kraj ménČ než 600 tisíc obyvatel, je poþet zastupitelĤ 45, v rozmezí 600 tisíc až 900 obyvatel je to 55 a kraj s více
než 900 tisíci obyvateli má v zastupitelstvu 65 þlenĤ.
ShodnČ s volbami do Poslanecké snČmovny zákon zakazuje kandidaturu nezávislých kandidátĤ – kandidovat mohou pouze strany, hnutí þi koalice. Kandidátní
listiny jsou vázané. Voliþ má þtyĜi preferenþní hlasy; v pĜípadČ, že kandidát obdržel
nejménČ 10 % preferenþních hlasĤ, posouvá se na þelo kandidátní listiny. Splní-li
tuto podmínku více kandidátĤ, potom o poĜadí mezi nimi rozhodne množství získaných
preferenþních hlasĤ.
Volby do krajských zastupitelstev se konají v jednom dni. Volební právo je dáno
vČkem 18 let a tzv. krajským obþanstvím, které se vztahuje na všechny obyvatele
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s pĜíslušným vČkem, kteĜí mají trvalé bydlištČ v nČkteré obci kraje – tedy nejen obþany ýeské republiky, ale i obþany ostatních státĤ Evropské unie. Hejtman, ale i jeho
zástupce þi zástupci, jehož volí zastupitelstvo, musí být obþanem ýeské republiky.
Kvorum pro postup strany do skrutinia je v tČchto volbách zisk alespoĖ pČti
procent z celkového poþtu hlasĤ, které byly odevzdané ve volebním obvodu. Tím je
v daném pĜípadČ území kraje. PoĜadí kandidátĤ pro pĜidČlování mandátĤ je urþeno
poĜadím kandidátĤ na kandidátní listinČ. V krajských volbách se používá dǯHondtova
metoda s modifikovaným první dČlitelem Ĝady dČlitelĤ (zaþíná þíslem 1,42 a pokraþuje
Ĝadou pĜirozených þísel 2, 3, 4, 5 atd.).
Tabulka þíslo 70 ukazuje výsledky dvou krajských voleb do 13 krajských samospráv – do zastupitelstva hlavního mČsta Prahy se volí v jiném termínu. PĜehled je
v tabulce upoĜádán podle navrhující politické strany. Na kandidátkách politických
stran byli však též nestraníci – v pĜípadČ voleb v roce 2000 bylo zvoleno 65 zastupitelĤ
bez poltické pĜíslušnosti, což pĜedstavuje 9,63 % celkového poþtu. V krajských volbách roku 2004 bylo zvoleno 41 zastupitelĤ bez politické pĜíslušnosti, tedy 6,07 %.
Z tabulky vyplývá, že v dosavadních krajských volbách byla výraznČ nejúspČšnČjší
ODS s rĤstem poþtu mandátĤ. Na druhém místČ KSýM vykazuje stálost pĜíznČ voliþĤ,
ýSSD pokles a KDU-ýSL mírný rĤst.
Tabulka þ. 70.: VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
(podle navrhující strany)
strana, hnutí, kolice
ODS
KSýM
ýSSD
KDU-ýSL
Unie svobody (- DEU)
ODA
Demokratická unie
Sdružení nezávislých kandidátĤ
NEZÁVISLÍ
Strana pro otevĜenou spoleþnost
Zlínské hnutí nezávislých
Nestraníci pro Moravu
SNK sdružení nezávislých
Strana pro otevĜenou spoleþnost
Evropští demokraté
Strana zelených
Volba pro mČsto
Liberální reformní strana
Nezávislí starostové pro kraj
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2000
poþet
celkem
v%
185
27,41
161
23,85
111
16,44
72
10,67
66
9,78
17
2,52
16
2,37
16
2,37
13
1,93
7
1,04
6
0,89
5
0,74
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2004
poþet
celkem
v%
291
43,11
157
23,26
105
15,56
84
12,44
6
0,89
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13
1,93
8
1,19
6
0,89
2
0,30
1
0,15
1
0,15
1
0,15
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14.3.2. Volby do zastupitelstev obcí

BČhem existence samostatné ýeské republiky probČhly troje komunální volby. Již
pro ony první v roce 1994 byl upraven volební zákon. I nadále ovšem volby probíhají
podle systému pomČrného zastoupení, pĜiþemž obec tvoĜí jeden vícemandátový
obvod. V souþasné dobČ je zákonem povoleno v obcích do 10 tisíc obyvatel vytváĜet
více obvodĤ, ale pouze tak, aby se v nich volilo nejménČ pČt zastupitelĤ; u obcí mezi
10 a 50 tisíci obyvatel pak to musí být nejménČ sedm zastupitelĤ a u obcí s poþtem
obyvatel nad 50 tisíc obyvatel musí být volební obvody s nejménČ devíti zastupiteli.
V Praze a územnČ þlenČných statutárních mČstech musí mČstský obvod þi mČstská þást
tvoĜit jeden volební obvod. Je vidČt, že tato novela zákona z roku 2001 již nepožaduje
proporcionalitu pĜípadných volebních obvodĤ z hlediska poþtu obyvatel.
Aktivní volební právo je od 18 let a vyžaduje obecní obþanství. To znamená, že –
obdobnČ jako v pĜípadČ krajských voleb – volit mĤže nejen obþan ýeské republiky,
ale i obþané ostatních státĤ Evropské unie, kteĜí mají v obci trvalé bydlištČ. Starosta, ale i místostarosta, jehož volí zastupitelstvo, musí být obþanem ýeské republiky.
TĜi pravidla pro komunální volby jsou výraznČ odlišná od pravidel pro volby do Poslanecké snČmovny a krajských zastupitelstev:
x PĜednČ podle § 20 zákona þ. 491/2001 Sb. mohou ve volbách do obecních zastupitelstev kandidovat tzv. volební strany, kterými jsou nejen politické strany, hnutí
a koalice, ale i nezávislí kandidáti a jejich sdružení, sdružení politických stran
nebo politických hnutí a nezávislých kandidátĤ. Registrace kandidátních listin
nezávislých kandidátĤ je podmínČna peticí urþitého poþtu obþanĤ daného volebního
obvodu. U individuálních nezávislých kandidátĤ se pohybuje od 0,5 % pro obce
nad 150 tisíc obyvatel až po 5 % u obcí do 500 obyvatel. V pĜípadČ sdružení nezávislých kandidátĤ je stanovena na 7 % obyvatel – což je u obce nad 15 tisíc obyvatel více než požaduje petice, podporující založení nové politické strany.1
x Podle § 34 téhož zákona mĤže voliþ hlasovat nejvýše pro tolik kandidátĤ, kolik
zastupitelĤ má být zvoleno. V komunálních volbách jsou užívány otevĜené kandidátní listiny. Voliþ má možnost využít panašování: mĤže hlasovat pro jednu
kandidátní listinu, nebo pro jednotlivé kandidáty, þi kombinovat hlasování pro
kandidáty z rĤzných kandidátních listin. Tento princip byl i ve volebním zákonČ
pro obecní zastupitelstva od roku 1990. Podle novely z roku 1994 se nesþítají preferenþní hlasy, ale pĜidČlují se kandidátním listinám – pĜi zachování poĜadí na tČchto
listinách. Až ten kandidát, který získal více než 10 % prĤmČru poþtu hlasĤ pĜíslušné
kandidátní listiny, má nárok na preferenþní mandát. Tedy:2
poþet hlasĤ, nutný pro
postup na první pozici
kandidátní listiny

poþet hlasĤ, získaný
volební stranou
t 110 x ņņņņņņņņņņņņņņ
poþet kandidátĤ
na kandidátní listinČ

1

Viz ýMEJREK, Jaroslav, BUBENÍýEK, Václav, LUHANOVÁ, Markéta: Politika v regionálním
rozvoji. Citované vydání, s. 124.
2
Tamtéž, s. 125.
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x Zákon pro volby do zastupitelstev obcí þ. 491/2001 Sb. zavedl kvorum, omezující
vstup stran do skrutinia, a to ve výši 5 % získaných hlasĤ z celkového poþtu hlasĤ, vydČleného poþtem volených zastupitelĤ a vynásobeného poþtem kandidátĤ, kandidujících za danou stranu, maximálnČ však poþtem, rovným poþtu volených zastupitelĤ. Tedy:1
poþet kandidátĤ
na kandidátní listinČ
poþet hlasĤ, nutný pro
postup do skrutinia

celkový poþet
t 5 % x platných hlasĤ x ņņņņņņņņņņņņņņ
poþet þlenĤ voleného
zastupitelstva

Další dĤležitá zmČna volebního zákona pro obce také souvisí s novelou z roku
2001 a znamenala pĜechod od Sainte-Lagüeovy, používané od roku 1990, k
d'HondtovČ metodČ. MČla upĜednostnit vČtší strany pĜed menšími, což ostatnČ pĜiznává i dĤvodová zpráva vlády k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích.
Tabulka þíslo 71 ukazuje, jak podle této dĤvodové zprávy vypadá rozdíl v použití
tČchto dvou metod.
Tabulka þ. 71: ROZDÍLNÉ METODY PěIDċLOVÁNÍ MANDÁTģ
VE VOLBÁCH DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV V ROCE 1990 A 1994
strana navrhla
kandidáty

získala celkem
hlasĤ

1
15
7
2
10
4
5

548
6250
2050
700
3403
702
1337

mandáty získané
v roce 1990
(Sainte-Lagüe)
1
6
2
1
3
1
1

mandáty získané
v roce 1994
(d’Hondt)
0
8
2
0
4
0
1

Výsledky obecních voleb ukázaly, proþ strany a hnutí stĜeží své výluþné právo na
kandidaturu do Poslanecké snČmovny a krajských zastupitelstev – obecní volby pĜinesly vítČzství nezávislým kandidátĤm. Pro ilustraci je možné uvést výsledky podle
volebních stran ve smyslu volebního zákona pro volby do obecních zastupitelstev:
x V obecních volbách roku 1994 uspČlo celkem 344 volebních stran. Z hlediska
poþtu získaných mandátĤ se na první pĜíþce umístilo Sdružení nezávislých kandidátĤ (23 618 mandátĤ), následované KDU-ýSL (7616), ODS (7289), nezávislými

1

Tamtéž, s. 126.
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kandidáty (6379), KSýM (5837), ýSSD (1628) a sdružením KSýM, NK (1209
mandátĤ). Ostatní volební strany získaly ménČ než tisíc mandátĤ.
x V obecních volbách roku 1998 uspČlo celkem 166 volebních stran. Z hlediska
poþtu získaných mandátĤ zvítČzili nezávislí kandidáti: sdružení nezávislých získala
26 054 a individuální nezávislí kandidáti 8279 mandátĤ. Z politických stran pak
nejvíce mandátĤ získala KDU-ýSL (7121), pak KSýM (5750), ODS (5697) a
ýSSD (4259 mandátĤ). Ostatní volební strany získaly ménČ než tisíc mandátĤ.
x V obecních volbách roku 2002 uspČlo celkem 129 volebních stran. Z nich opČt
nejvíce mandátĤ získali nezávislí kandidáti: sdružení nezávislých obdržela 26 001 a
individuální nezávislí kandidáti 7245 mandátĤ. Z politických stran pak nejvíce
mandátĤ získala KDU-ýSL (6013), pak ODS (5729), KSýM (5702), ýSSD (4666)
a SNK sdružení nezávislých (3094). Ostatní volební strany získaly v tČchto volbách
ménČ než tisíc mandátĤ.

14.4. Politické strany
Sdružování do politických stran a politických hnutí se v ýeské republice Ĝídí zákonem þ. 424/1991 Sb., jehož zatím poslední novela je z roku 2004 (556/2004 Sb.). Seznam politických stran a hnutí na portálu Ministerstva vnitra uvádí, že na poþátku roku
2006 bylo v ýesku registrováno celkem 88 politických stran, ze kterých 9 mČlo pozastavenou þinnost a 10 bylo zrušeno. ZároveĖ bylo registrováno 39 politických hnutí,
z nichž 7 mČlo pozastavenou þinnost a 4 hnutí byla zrušena. Tento základní kvantitativní údaj ovšem málo vypovídá o vývoji stranického systému po vzniku samostatné
ýeské republiky. V souhrnu to znamená, že v ýesku oficiálnČ pĤsobí 69 politických
stran a 28 politických hnutí.1
DĤvČra ve strany je v ýesku malá. I když lze u vČtšiny parlamentních stran zaznamenat stálou voliþskou základnu, ve chvíli, kdy není stanovena zákonná povinnost
kandidovat na listinách politický stran a hnutí, mají nestraníci ve volbách velkou nadČji
na úspČch. To je zvláštČ patrné v obecních volbách, þásteþnČ ale i v pĜípadČ Senátu.
Navíc samotná identifikace voliþĤ se stranami, pro nČž hlasují, není vysoká.
Podnikatelská racionalita stran je dalším regulátorem volební aktivity politických
stran. Vedoucí orgány stran zvažují náklady na efektivní volební kampaĖ, které se
dnes u velkých parlamentních stran pohybují mezi 50 až 100 miliony korun
(u malých jeden až tĜi miliony, jen výjimeþnČ více), pĜi možnosti pĜekroþit zmínČné
kvorum pro vstup do Poslanecké snČmovny. NapĜíklad pro volby do Poslanecké snČmovny v roce 2006 vedení ýSSD pĜipravilo 100 milionĤ, ODS 80 a KSýM 18 milionĤ
korun. Zvažují ale i hranici, která umožĖuje zisk státního pĜíspČvku za získané hlasy.
PĜi vhodné kombinaci možností a rizik pak politická strana, hnutí þi koalice mĤže na
úþasti na volbách dokonce i vydČlat: v pĜípadČ, že ve volbách získala nejménČ 1,5 %
z celkového poþtu platných hlasĤ, obdrží totiž za každý pro ni odevzdaný hlas ze
státního rozpoþtu 100 korun. Je pĜirozené, že minimální hranice poþtu hlasĤ, nutných
1

RejstĜík politických stran a hnutí ýeské republiky na portálu Ministerstva vnitra ýR –
http://www.mvcr.cz/rady/strany/index.html
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pro obdržení státního pĜíspČvku, byla pĜedmČtem soudních sporĤ. ZároveĖ podle zákona dostávají parlamentní strany i 900 tisíc korun roþnČ za každý mandát poslance þi senátora v Parlamentu ýeské republiky – plus peníze za krajské mandáty. Tabulka þíslo 72 ukazuje, jaké byly pĜíspČvky ze státního rozpoþtu politickým
stranám v roce 2002, tedy ve vazbČ na náklady za volby do Poslanecké snČmovny.1
Tabulky þíslo 135 a 136, které jsou umístČny na konci knihy, rozepisuje položku „pĜíspČvek na þinnost za rok“, a to vþetnČ pĜípČvku jak za mandát poslance a senátora Parlamentu ýR, tak i za mandát v krajském zastupitelstvu i zastupitelstvu Prahy.
Tabulka þ. 72: PěÍSPċVKY POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM
ZE STÁTNÍHO ROZPOýTU, 2002
(þástky v Kþ)
Název

pĜíspČvek
na þinnost
za rok 2002

ýSSD
ODS
KDU - ýSL
KSýM
US-DEU
SPR - RSý
Strana za životní jistoty
ODA
Sdružení nezávislých kandidátĤ
Nezávislí
Cesta zmČny
Liberální reformní strana
Strana pro otevĜenou spoleþnost
Zlínské hnutí nezávislých
Nestraníci pro Moravu
Strana zelených
celkem

118 033 333
137 025 000
63 258 333
85 475 000
48 547 774
3 900 000
3 100 000
11 200 400
4 533 333
3 700 000
225 000
225 000
1 750 000
1 500 000
2 500 000
0
484 973 173

pĜíspČvek
na úhradu
volebních
nákladĤ
144 027 900
116 697 500
34 033 550
88 265 300
34 033 550
0
0
0
13 269 900
0
0
0
0
0
0
11 292 900
441 620 600

pĜíspČvek
za rok 2002
celkem
262 061 233
253 722 500
97 291 883
173 740 300
82 581 324
3 900 000
3 100 000
11 200 400
17 803 233
3 700 000
225 000
225 000
1 750 000
1 500 000
2 500 000
11 292 900
926 593 773

Poznámka: úhrady volebních nákladĤ jsou za volby do Poslanecké snČmovny v þervnu 2002

Vývoj stranického systému v samostatném ýesku lze charakterizovat jako
smČĜování k relativní stabilitČ. Tato urþitá stabilizace, která kontrastuje s obdobím
federace, se projevuje dvČma hlavními zpĤsoby:
x Ustálením poþtu hlavních parlamentních stran, pĜesnČji Ĝeþeno stran, zastoupených v Poslanecké snČmovnČ. Tuto skuteþnost znázorĖuje tabulka þíslo 73.
x ěešením vnitrostranického napČtí v tČchto stranách standardními demokratic1

Viz Ministerstvo financí ýR - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/politicke_strany_8385.html
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kými metodami, a to vČtšinou bez štČpení stran þi jejich parlamentních klubĤ.
Tabulka þ. 73: POýET STRAN VE VOLBÁCH
DO ýNR A POSLANECKÉ SNċMOVNY
rok
kandidovalo stran
mandáty získalo stran

1990
23
4

1992
19
8

1996
16
6

1998
13
5

2002
28
5

Poznámka: v roce 2002 byly dvČ strany sdruženy v pĜedvolební Koalici, tvoĜily jeden subjekt.

Na poþátku takovéto stabilizace však byl bouĜlivý kvas a štČpení, které uvnitĜ politických stran a koalic zapoþalo ihned volbách roku 1992. První zmČny nastaly
v klubu LSU formou individuálních odchodĤ. Pak následovalo rozhodnutí vedení ýeskoslovenské strany socialistické pĜejmenovat stranu na Liberální stranu národnČ sociální (LSNS), které bylo spojeno s vystoupením této strany z LiberálnČ sociální unie. Po
sjezdu KSýM v þervnu 1993 založila þást þlenĤ komunistické strany, sdružených kolem nČkterých bývalých poslancĤ Federálního shromáždČní, Stranu demokratické levice; naopak þást þlenĤ kolem nČkterých poslancĤ Parlamentu ýeské republiky a þást
bývalých komunistĤ vytvoĜila Stranu levý blok. To ve svém dĤsledku vedlo k rozštČpu
jednoho poslaneckého klubu Levého bloku na dva. Od HSD-SMS se odštČpilo Hnutí
za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska (HSDMS) a samo toto hnutí se zmČnilo na politickou stranu s názvem ýeskomoravská strana stĜedu. Tabulka þíslo 74 ukazuje, jak reagovaly na posuny ve stranickém systému kluby Poslanecké snČmovny
Parlamentu ýeské republiky.
Porovnání této tabulky s tabulkou þíslo 50, která zachycuje zmČny ve Federálním
shromáždČní po volbách roku 1990, ukazuje, že transformace stranického systému
dostala ponČkud jinou podobu. Jestliže po roce 1990 první vlna zmČn stran a hnutí
zasáhla pĜevážnČ provládní strany a hnutí, pak druhá vlna po roce 1992 se týká
pĜevážnČ stran, hnutí a koalic opoziþních.
Zvláštní význam tomuto štČpení pĜidala novela zákona o politických stranách, která
byla pĜijata koncem dubna 1994. Tato novela zakázala þlenství v nČkolika politických
stranách, což je rozhodnutí sporné z hlediska svobody sdružování. Upravila pak zásady
hospodaĜení stran tak, že jim zakázala podnikat a spojila novČ upravený státní pĜíspČvek s povinností stran pĜedkládat správné a úplné výroþní správy Nejvyššímu kontrolnímu úĜadu. Strany mohou dostávat i dary ze zahraniþí, ovšem nikoliv od cizího státu.
Nárok na státní pĜíspČvek po této úpravČ mČly strany, které získaly ve volbách nejménČ
tĜi procenta hlasĤ – což bylo tedy zvýšení o jedno procento – dále pak pĜíspČvek na
každý mandát, který v Parlamentu strana získala, a to ve výši pĤl milionu korun. Podle
pĜílohy k této novele tak od státu získala roþní pĜíspČvek ODS ve výši 36,84 milionu
korun, Levý blok 17,88 milionu, ýSSD 14 milionĤ, ODA a KDU – ýSL po 12,5 milionu, KSýM 6,47 milionu, KDS 5,64 milionu, ýMSS 9,5 milionu, SPR – RSý 9 milionĤ, LSNS 4 miliony, Strana zelených 2,75 milionu, ZemČdČlská strana 3,75 milionu,
LSU 1,75 milionu, Svobodní demokraté (OH) 3,33 milionu, Hnutí dĤchodcĤ za životní
335

14. ýeská republika

jistoty 2,55 milionu, Strana podnikatelĤ, živnostníkĤ a rolníkĤ 2,03 milionu, KAN 1,77
milionu a SDL 650 tisíc. Takovýto postup státu dále pomáhá silným vládním stranám a
štČpení opozice.
Tabulka þ. 74: PROMċNA POLITICKÝCH SIL
V POSLANECKÉ SNċMOVNċ PARLAMENTU ýESKÉ REPUBLIKY
poslanecký klub
ODS
LB
LB
KSýM
ýSSD
KDU-ýSL
ODA
LSU
LSU
LSNS
KDS
HSD-SMS
HSDMS
ýMSS
SPR-RSý
nezaĜazení

po volbách 1992
66
35
–
–
16
15
14
16
–
–
10
14
–
–
14
–

1. 2. 1994
65
–
25
10
18
15
15
–
12
5
10
–
9
7
8
13

Tyto zmČny, trvalý tlak tzv. velkých stran proti stranám malým a v ĜadČ pĜípadĤ též
chyby vedoucích pĜedstavitelĤ vedly k tomu, že ve volbách roku 1996 ztratily své
parlamentní zakoupení LSU a HSD-SMS. To ale neznamená, že zmizeli všichni
jejich pĜíznivci – po tČchto politických uskupeních zĤstalo 12,39 % bezprizorných
voliþĤ ze stĜedu politického spektra, kteĜí nebyli provládnČ naladČni.
Do voleb poslanecké snČmovny v þervnu 1996 kandidovalo 16 stran, z nichž mandáty získalo šest. TĜetí výrazná vlna štČpení zasáhla vládnoucí koalici: na konci roku
1997 se rozštČpila nejsilnČjší pravicová strana ODS a následnČ vznikl parlamentní klub
Unie svobody. PostupnČ se vytrácela pĜízeĖ ODA a zaþal pĜedvolební nástup DŽJ. Ve
volbách do Poslanecké snČmovny roku 1998 pak uspČlo pouze pČt hlavních stran, což
pĜedurþilo souþasnou pomČrnČ stabilní situaci:
x Existenci dvou levicových stran, které se liší úrovní radikalismu, tedy sociální demokracie a KSýM;
x Existenci dvou hlavních pravicových proudĤ spojených s liberalismem, a to sekulárního a katolicky orientovaného, tedy ODS a KDU-ýSL. Specifikou ýeska je, že
v rámci sekulárního proudu se objevovala ještČ jedna liberální pravicová strana, a to
nejdĜíve ODA, poté US-DEU a dnes se jejich místo snaží zaujmout nová strana
SNK Evropští demokraté.
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VČtšina stran formuje zásady svého programu v duchu jednoduchého schématu: svobodné tržní hospodáĜství + právní stát, k þemuž strany zvláštČ na levici
pĜidávají sociální a ekologickou orientaci. Vít Hloušek a Lubomír Kopeþek ve své
analýze konfliktních linií v ýeské republice uvádČjí schéma rozložení hlavních politických stran stranického spektra.1 Schéma þíslo 6 je þásteþnČ upravenou verzí tohoto
þlenČní politických stran v ýesku.
Schéma þ. 6: ORIENTAýNÍ ZACHYCENÍ STRAN
V SÍTI KONFLIKTNÍCH LINIÍ, ýESKO
axiologická
hodnotová linie
liberální

etatistické

socioekonomická konfliktní linie
levice
pravice
US-DEU
SNK-ED
ODS
KDU-ýSL
ýSSD
KSýM

NejpozoruhodnČjším jevem ve stranickém systému v období mezi volbami roku
1998 a 2002 byl vznik ýtyĜkoalice v záĜí 1998. Zformoval se z dvou stĜednČ velkých
a dvou malých pravicových stran: KDU-ýSL a Unie svobody plus ODA a Demokratické unie. Synergický efekt v podobČ rĤstu volebních preferencí nad hladinu prostého
souþtu pĤvodních preferencí þlenĤ koalice byl spojen s vČrohodností, kterou naznaþovalo omezení osobních ambicí a pĜekonání vzájemné nedĤvČry pĜedstavitelĤ stran.
Výsledkem byl úspČch v senátorských volbách v letech 1998 a 2000. V záĜí 2000 podepsali pĜedstavitelé zmínČných stran Svatováclavskou þtyĜkoaliþní smlouvu a byl
schválen program SpoleþnČ pro zmČnu. JeštČ v Ĝíjnu 2001 byla podepsána ýtyĜkoaliþní
dohoda o volební a povolební spolupráci.
Rozpad þi transformace ýtyĜkoalice na dvoukoalici byl do znaþné míry dán vnitĜním napČtím – spory kolem dluhĤ ODA, kolem volby pĜedsedy ýtyĜkoalice þi sestavení stínové vlády. Byl ale též pĜirozenou reakcí na novelu volebního zákona, která odstupĖovala kvorum pro vstup do Poslanecké snČmovny po pČti procentech pro každého
jednotlivého þlena koalice, což by znamenalo postoupit riziko zisku nejménČ 20 %
odevzdaných právoplatných hlasĤ. JeštČ pĜed faktickým rozpadem ýtyĜkoalice došlo
ke slouþení dvou jejích þlenĤ – Unie svobody a Demokratické unie.
VzápČtí poté, kdy v únoru 2002 pod tlakem KDU-ýSL a pĜes odpor US-DEU odstoupila ODA z kandidátních listin ýtyĜkoalice, vyjádĜili pĜedstavitelé US-DEU
a KDU-ýSL ochotu vytvoĜit novou pĜedvolební koalici. Došlo k vytvoĜení Koalice,
pĜiþemž na uvolnČná místa po ODA byli nominováni nezávislí kandidáti. Již zmínČný
výsledek voleb do Poslanecké snČmovny, v nČmž Koalice neuspČla a navíc došlo
k „vytunelování“ kandidátek preferenþním hlasováním pĜívrženci lidovcĤ, vedl k tomu,
1

Viz HLOUŠEK, Vít, KOPEýEK, Lubomír: Konfliktní demokracie. Cit. vydání, s. 101 (upraveno).
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že þinnost Koalice byla v þervnu 2002 ukonþena. Spolupráce zmínČných dvou stran ale
v senátních a krajských volbách pokraþovala.
Do voleb roku 2006 tedy nastupuje na výhodných pozicích pČt politických stran,
které mají své zastoupení v Poslanecké snČmovnČ: ýSSD, ODS, KSýM, KDU-ýSL a
US-DEU. Všechny tyto strany jsou vnitĜnČ relativnČ stabilní, nevykazují pokusy o
nestandardní Ĝešení vnitĜních sporĤ þi dokonce tendence ke štČpení. US-DEU svým
podílem na vládČ, vedené sociálními demokraty, postupnČ ztratila dĤvČru u svých pravicových voliþĤ.
x ýeská strana sociálnČ demokratická, ýSSD. Základní (dlouhodobý) program
schválila ýSSD na XXXII. sjezdu roku 2005 s ústĜedním heslem „OtevĜenost novým výzvám – vČrnost tradici“. StĜednČdobý program ýSSD byl sválen programovou konferencí roku 2002. Volební program Jistoty a prosperita pĜijala programová
konference v lednu 2006.
ýSSD zmČnila v únoru 1993 název na ýeská strana sociálnČ demokratická, což byla
úprava, která ji umožnila zachovat si znaþku-zkratku. Na sjezdu byl pĜedsedou strany
zvolen Miloš Zeman. Sjezd odmítl možnost spolupráce s KSýM, což v tzv. bohumínské rezoluci potvrdil i sjezd roku 1995. V þervnu 1993 byl vytvoĜen Realistický blok,
do nČhož se zapojily kromČ ýSSD i KĜesĢanskosociální unie a LSU.
Po volbách roku 1998 ýSSD sestavila na základČ opoziþní smlouvy s ODS menšinovou vládu; Miloš Zeman, se stal premiérem. NedĤvČra v opoziþní smlouvu, poþáteþní pokles výkonnosti ekonomiky a komplikované vztahy s médii vedly k poklesu preferencí a volebním porážkám, mezi nimiž nejvýraznČjší byly volby do krajských samospráv. Miloš Zeman oznámil, že na pĜíštím sjezdu nebude kandidovat na funkci pĜedsedy strany. V roce 2001 byl na sjezdu ýSSD zvolen pĜedsedou Vladimír Špidla, Zeman zĤstal premiérem. Ekonomické ukazatele se zaþaly zlepšovat, ýSSD ve volbách
roku 2002 uspČla. Po volbách roku 2002 tvoĜila ýSSD výraznČ nejsilnČjší složku vládní trojkoalice, do níž se spojila se dvČma pravicovými stranami KDU-ýSL a US-DEU.
Špidla se stal premiérem. Tabulka þíslo 75 ukazuje, že tento úspČch byl spojen
s poklesem poþtu hlasĤ i mandátĤ pro ýSSD.
Tabulka þ. 75: ýSSD – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO ýNR A POSLANECKÉ SNċMOVNY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
296 165
–

1992
422 736
16

1996
1 602 250
61

1998
1 928 660
74

2002
1 440 279
70

Poznámka: V roce 1990 hlasy do ýNR pro SD.

ýeský politolog Josef Baxa zpracoval na základČ metodiky, použité Petrem Jehliþkou a Lućkem Sýkorou a o níž pojednává 13. kapitola této knihy, mapové pĜehledy
podpory stran, zastoupených v Poslanecké snČmovnČ za posledních pČt voleb, a to
vþetnČ voleb do ýNR. Základem pro barevné rozlišení v mapách byly výsledky voleb
pĜepoþítané na obce s rozšíĜenou pĤsobností (ORP). TmavČ jsou v tČchto mapách uve338
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deny oblasti s více než nadprĤmČrnou podporou dané stranČ. ZávČreþná mapa znázorĖuje území trvalé podpory, které je prĤnikem tmavČ vyznaþených regionĤ ze všech
zmínČných voleb. Mapy þíslo 5 pĜedstavují volební úspČchy ýSSD.

Mapy þ. 5: MÍSTA NEJVÝRAZNċJŠÍCH VOLEBNÍCH ÚSPċCHģ ýSSD
ýSSD 1990

ýSSD 1992

ýSSD 1996

ýSSD 1998

ýSSD 2002

339

14. ýeská republika

OBLASTI TRVALÉ PODPORY ýSSD

Podle Baxovy charakteristiky se území stabilní regionální podpory ýSSD vyznaþuje nejvČtší územní nestálostí ze všech analyzovaných stran. V letech 1990 a 1992 tvoĜilo základnu volebních ziskĤ ýSSD území dnešních krajĤ Ústeckého, Karlovarského a
PlzeĖského, ke kterým se v roce 1992 pĜidalo i území kraje Jihoþeského s nepatrnou
územní podporou na MoravČ a ve Slezsku. Ovšem v letech 1996 a 1998 tomu bylo
výraznČ jinak: hlavní základnu volebních ziskĤ sociální demokracie tvoĜilo území
dnešního Moravskoslezského a Olomouckého kraje a þásteþnČ i sever Jihomoravského
kraje, pĜiléhající k tomuto území. Volby v roce 2002 byly pro ýSSD opČt zcela jiné: až
na drobné výjimky byla sociální demokracie vytlaþena z území Ústeckého a Karlovarského, PlzeĖského a Jihoþeského kraje a její nejdĤležitČjší volební základna byla
v pásu ze StĜedoþeského kraje na sever a na východ od Prahy, pĜes ýeskomoravskou
vysoþinu do Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Pokud by se tyto výsledky daly zjednodušit, tak o volbách 1992, 1996 a 1998 se dá
Ĝíci, že kde kandidoval Miloš Zeman, tam ýSSD uspČla. U volebního lídra v roce
2002, kterým byl Vladimír Špidla, byly výsledky odlišné: dokázal pĜesvČdþit pouze
v okrese svého bydlištČ a v jeho bezprostĜedním okolí.
Vstup do koalice s pravicovými stranami a nevýrazné Špidlovo vedení mČly za následek rĤst napČtí ve stranČ i ve volební základnČ ýSSD. Vedoucí pĜedstavitelé sociální
demokracie dokonce zorganizovali porážku Miloše Zemana v prezidentských volbách,
pĜestože byl Zeman oficiálním kandidátem ýSSD. Výsledkem této politiky byl neúspČch strany ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. Následovala vnitrostranická krize, která vyústila ve ŠpidlĤv pád a zvolení Stanislava Grosse za pĜedsedu strany a premiéra. Následovala další prohra ýSSD v krajských i místních volbách a
prohloubení vnitrostranické krize. Nekonzistentní Grossovo vedení a jeho osobní chyby vedly ke GrossovČ rezignaci napĜed na funkci premiéra a pozdČji i na funkci pĜed340
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sedy strany, pĜestože na XXXII. sjezdu pĤvodnČ svoji pozici obhájil. Premiérem se stal
místopĜedseda ýSSD JiĜí Paroubek. Ten je též jediným kandidátem na pĜedsedu ýSSD
na sjezdu, který se má sejít v kvČtnu 2006.
Po nástupu Paroubka do funkce pĜedsedy vlády se situace v ýSSD zklidnila a zaþaly stoupat i její volební preference. ýSSD ale mĤže sloužit jako radikální pĜíklad nestability pĜíznČ voliþĤ k politickým stranám. Institut CVVM pravidelnČ zjišĢuje, jak
pevné je spojení potenciálních voliþĤ se stranou, které dávají pĜednost. V pĜípadČ parlamentních stran dlouhodobČ nejménČ pevné sepČtí se svou stranou dávají najevo voliþi
sociální demokracie. Naopak nejpevnČjší spojení se svými voliþi mají komunisté a
lidovci. Tabulka þíslo 76 uvádí jako pĜíklad výsledky výzkumu z Ĝíjna 2005.
Tabulka þ. 76: POSTOJE VOLIýģ KE STRANċ,
KTERÉ BY DALI HLAS VE VOLBÁCH
(údaje v procentech)

ODS
ýSSD
KSýM
KDU-ýSL

pĜesvČdþený
pĜívrženec
11
4
24
22

vČtšinou se
stranou souhlasí
44
46
47
27

v mnohém
jiný názor
24
25
15
20

strana vadí
nejménČ
20
23
14
31

Poznámka: Procenta v Ĝádku, dopoþet do 100 % tvoĜí odpovČdi „neví“.

Následující graf þíslo 10, který pro tuto knihu pĜipravil Josef Baxa na základČ prĤzkumĤ volebních preferencí, provádČných CVVM, názornČ ukazuje pĜecitlivČlost voliþské základny ýSSD na vnČjší politické impulsy-události. Zachycuje období od zaþátku roku 1998 do ledna 2006.
Graf þ. 10: VOLEBNÍ PREFERENCE ýSSD A POLITICKÉ UDÁLOSTI
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x Obþanská demokratická strana, ODS. ODS se vyprofilovala jako liberálnČ konzervativní strana. Koaliþní spojení Obþanské demokratické strany a KĜesĢanskodemokratické strany vyústilo na jaĜe 1996 v jejich slouþení, a to pod hlaviþkou ODS.
Obþanská demokratická strana vyvíjí bohatou programovou aktivitu: v roce 1995
pĜijala Politický program ODS, roku 1998 to byly 4 PodČbradské artikuly a o þtyĜi
roky pozdČji Volební desatero. Roku 2003 schválila program Modrá šance, který
ukazuje cíle ODS v jednotlivých vládních rezortech. Tabulka þíslo 77 naznaþuje,
že ODS vykazovala bČhem své existence úbytek voliþských hlasĤ i mandátĤ.
Tabulka þ. 77: ODS – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO ýNR A POSLANECKÉ SNċMOVNY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1992
1 924 483
76

1996
1 794 560
68

1998
1 656 011
63

2002
1 166 975
58

Poznámka: V roce 1992 hlasy do ýNR pro ODS–KDS. V roce 1990 pĜi volbách do ýNR
získalo Obþanské fórum 3 569 21 hlasĤ a 127 mandátĤ.

Po slouþení KĜesĢanskodemokratické strany s ODS þást poslancĤ i þlenĤ KDS odešla do KDU-ýSL. Zlomem v historii ODS byl rok 1997. Tehdy se v dĤsledku zhoršující ekonomické situace vyostĜily spory uvnitĜ menšinové vlády, vedené pĜedsedou ODS
Václavem Klausem. V listopadu téhož roku dva místopĜedsedové ODS vyzvali Klause,
aby odstoupil ze své funkce. KDU-ýSL a ODA vystoupily z koalice a vláda podala
demisi. Na mimoĜádném kongresu v prosinci Klaus postavení pĜedsedy ODS obhájil.
V ODS zároveĖ vznikla názorová platforma, kterou podpoĜila pĜibližnČ polovina poslancĤ a tĜi senátoĜi. Ta poté v lednu 1998 pĜešla do Unie svobody. Pokraþující politický a mediální tlak pĜispČl k úbytku zhruba 20 % þlenĤ. Druhé místo v mimoĜádných
volbách do Poslanecké snČmovny roku 1998 bylo za této situace pro ODS velkým
úspČchem. V následujících komunálních volbách byla ODS nejúspČšnČjší politickou
stranou. ObdobnČ tomu bylo i v krajských volbách roku 2000 a 2004 a ve volbách do
Evropského parlamentu.
Podpis opoziþní smlouvy nebyl všemi funkcionáĜi ODS pĜijat s porozumČním,
ovšem po celé období menšinové vlády ýSSD vykazovali obþanští demokraté nebývalou disciplínu pĜi podpoĜe stranické strategie. V lednu 2000 podepsaly ODS a ýSSD
dalších pČt dohod, doplĖujících Opoziþní smlouvu. Tyto kroky doprovodila výrazná
obmČna vlády, což vyvolalo þásteþné zklidnČní politické situace.
Relativní neúspČch pĜi volbách do Poslanecké snČmovny roku 2002 rozpoutal
v ODS spory. Ty vyvrcholily oznámením Václava Klause, že na kongresu již nebude
kandidovat na funkci pĜedsedy ODS. V prosinci 2002 byl na XIII. kongresu ODS pĜedsedou ODS zvolen dosavadní pĜedseda senátního klubu Mirek Topolánek; Klaus se stal
þestným pĜedsedou ODS. I v následujícím období pak ODS vykazovala neformální
jednotu, jejímž výsledkem mimo jiné bylo, že v únoru 2003 byl Václav Klaus zvolen
prezidentem republiky. Mapy þíslo 6 pĜedstavují volební úspČchy ODS; pro ilustraci
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politického vývoje v ýesku je pĜipojena i mapa nejvýraznČjší územní opory Obþanského fóra v roce 1990.

Mapy þ. 6: MÍSTA NEJVÝRAZNċJŠÍCH VOLEBNÍCH ÚSPċCHģ ODS
Obþanské fórum 1990

ODS 1992

ODS 1996

ODS 1998

ODS 2002
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OBLASTI TRVALÉ PODPORY ODS

PĜi porovnání map územní podpory OF v roce 1990 a ODS v roce 1992 lze zaznamenat velkou podobnost. Zdá se, že ODS pĜevzala velkou þást voliþské základny OF
v hlavních územích své regionální podpory. StejnČ jako OF je až na malé výjimky
výhradnČ stranou, která má nejdĤležitČjší území volební podpory v ýechách. Na MoravČ získává ODS pravidelnČ podporu jen v BrnČ, ZlínČ a v RožnovČ pod RadhoštČm.
Hlavním centrem územní podpory ODS je Praha. Koncentraci velkého poþtu obyvatel a volebních úspČchĤ ODS zpĤsobuje to, že území regionální volební podpory
mimo Prahu je relativnČ, tedy ve srovnání s jinými stranami, malé. Jeho relativnČ malou rozlohu zpĤsobuje také to, že ODS uplatĖuje své volební zisky ve velkých mČstech
(ORP PlzeĖ, Hradec Králové, Pardubice, ýeské BudČjovice, Karlovy Vary).
Poslední dva regiony, které je možné oznaþit za volební základnu ODS, tvoĜí oblast
Krkonoš a k nim pĜiléhajících ORP, a oblast lázeĖských mČst v Karlovarském kraji
(ORP Karlovy Vary a Mariánské LáznČ).
x Komunistická strana ýech a Moravy, KSýM. Komunistická strana v novém
státČ navázala na svĤj kladenský program z roku 1992. Na V. sjezdu KSýM v prosinci 1999 byly pĜijaty dva programové dokumenty – KSýM na pĜelomu tisíciletí a
Program obnovy. Na VI. Sjezdu, konaném v kvČtnu 2004, byl pĜijat program NadČje pro ýR. Tabulka þíslo 78 naznaþuje, že KSýM vykazovala bČhem své existence
výkyv v poþtu voliþských hlasĤ i mandátĤ – s nejvyšším parlamentním zastoupením
po posledních volbách roku 2002.
Na základČ požadavku vČtšiny základních organizací byl v þervnu 1993 svolán III. sjezd KSýM. Ten potvrdil zachování názvu strany a pĜihlásil se ke kladenskému programu z roku 1992. PĜedsedou strany byl zvolen Miroslav Grebeníþek. V dĤsledku nesouhlasu s touto orientací se od KSýM se postupnČ oddČli344
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ly dvČ skupiny, které založily Stranu demokratické levice a Levý blok (v þervnu
1997 se tato uskupení pojila a vznikla Levý blok – Strana demokratické levice,
které v prosinci téhož roku pĜijala název Stana demokratického socialismu,
SDS). V roce 1995 navíc vznikla Strana þeskoslovenských komunistĤ, která se
pĜihlásila k odkazu pĜedlistopadové KSý. Ovšem po rozpadu koalice Levý blok
v roce 1993 se KSýM stabilizovala. V roce 2005 Grebeníþek oznámil svoji rezignaci a pĜedsedou strany byl zvolen VojtČch Filip. Mapy þíslo 7 pĜedstavují
volební úspČchy KSýM.
Tabulka þ. 78: KSýM – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO ýNR A POSLANECKÉ SNċMOVNY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
954 690
32

1992
909 490
35

1996
626 136
22

1998
658 550
24

2002
882 653
41

Poznámka: V roce 1990 hlasy do ýNR pro KSý, v roce 1992 hlasy do ýNR pro Levý blok.

Mapy þ. 7: MÍSTA NEJVÝRAZNċJŠÍCH VOLEBNÍCH ÚSPċCHģ KSýM
KSý 1990

Levý blok 1992

KSýM 1996

KSýM 1998
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KSýM 2002

OBLASTI TRVALÉ PODPORY KSýM

Podle Baxova rozboru KSýM jako jediná z hodnocených stran mČla ve všech volbách území volební podpory jak v ýechách, tak i na MoravČ a ve Slezsku. KSýM má
velmi stabilní území regionální podpory, které je rozdČleno do dvou hlavních center.
Centrum v ýechách tvoĜí oblast Ústeckého a PlzeĖského kraje a spojnice tČchto krajĤ,
kterou tvoĜí západní þást StĜedoþeského kraje (ORP Rakovník, Kladno a Slaný). Druhé, Moravské centrum, tvoĜí tĜi menší oblasti, které byly v roce 1990 zcela oddČleny,
ale ve volbách 2002 již kromČ oblastí velkých mČst (Brno, Olomouc) tvoĜily jeden
celek. Tento pás se táhne od severu k jihu, z JeseníkĤ pĜes Drahanskou vysoþinu a
konþí až na hranici s Rakouskem.
O území stabilní regionální podpory KSýM se dá Ĝíci to, že se témČĜ nepĜekrývá
s oblastmi volební podpory ODS a platí pro nČ opaþná východiska. Komunisté nezískávají svoji podporu ve velkých mČstech kromČ Ostravy a Ústí nad Labem. Oblast
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regionální podpory KSýM je co do rozlohy velmi velká. KSýM ale v žádných volbách
od roku 1990 nezískala podporu v Praze.
x KĜesĢanská a demokratická unie – ýs. strana lidová, KDU-ýSL. Dokumenty
lidovcĤ ukazují na blízkost s orientací Evropské lidová strany, která chápe svĤj program jako tĜi stromy s propletenými koĜeny – strom demokratického liberalismu,
strom kĜesĢansko-demokratického a sociálního hnutí a strom obnovy konzervatizmu. V roce 1997 byl na sjezdu KDU-ýSL pĜijat dokument KĜesĢanskodemokratická politika pro 21. století, který byl upraven v roce 2003. V roce 2002
byl pĜijat volební program Koalice, nazvaný Rovné šance pro každého. Z dalších
dokumentĤ lze pĜipomenou Rodina na prahu 3. tisíciletí z kvČtna 2004, Moderní
ekologická politika z þervna 2004 a program Zelená pro venkov z Ĝíjna 2004. Tabulka þíslo 79 naznaþuje, že KDU-ýSL vykazovala kolísání poþtu hlasĤ.
Tabulka þ. 79: KDU-ýSL – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO ýNR A POSLANECKÉ SNċMOVNY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
607 134
19

1992
406 341
15

1996
489 349
18

1998
537 013
20

2002
x
21

Poznámka: V roce 1990 hlasy do ýNR pro KDU. V roce 2002 kandidovala KDU-ýSL koalici
s US-DEU, pĜiþemž tato Koalice obdržela 680 671 hlasĤ.

KDU-ýSL zahájila své pĤsobení v samostatné ýeské republice jako vládní strana.
Ve vládČ zĤstala i po volbách roku 1996. V roce 1997 podpoĜila balíþek opatĜení k
ozdravČní ekonomiky, vyslovila se pro odstoupení nČkterých þlenĤ vlády a nevylouþila
budoucí koalici s ýSSD. V listopadu rozhodla mimoĜádná celostátní konference vystoupit z koalice kvĤli nejasnému finanþnímu hospodaĜení ODS. PĜedseda KDU-ýSL
Josef Lux byl povČĜen prezidentem aby vedl rozhovory se þleny politických stran o
sestavení kabinetu.
Po neúspČchu v jednáních o vytvoĜení koaliþní vlády po mimoĜádných volbách
roku 1998 se lidovci postavili proti opoziþní smlouvČ ýSSD a ODS a dohodli se s
ODA, DEU a US na vytvoĜení þtyĜkoalice. V kvČtnu 1999 byl zvolen pĜedsedou Jan
Kasal. V kvČtnu 2003 jej vystĜídal Cyril Svoboda, pod jehož vedením vstoupila KDUýSL v roce 2002 do koaliþní vlády se sociálními demokraty a Unií svobody. V listopadu 2003 byl pĜedsedou KDU-ýSL zvolen Miroslav Kalousek, který nevyluþuje vytvoĜení vládní koalice s ODS. V dobČ krizí roku 2004 a 2005 razila KDU-ýSL tezi, že
se jedná pĜedevším o vnitrostranické problémy ýSSD, nikoliv krizi vládní koalice;
v roce 2005 ovšem trvala na výmČnČ premiéra. Mapy þíslo 8 pĜedstavují volební úspČchy této strany.
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Mapy þ. 8: MÍSTA NEJVÝRAZNċJŠÍCH
VOLEBNÍCH ÚSPċCHģ KDU-ýSL
KDU-ýSL 1990

KDU-ýSL 1992

KDU-ýSL 1996

KDU-ýSL 1998

Koalice 2002
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OBLASTI TRVALÉ PODPORY KDU-ýSL

KDU-ýSL je mimoĜádnČ pevnČ regionálnČ zakotvenou stranou. Ze všech popisovaných stran má dlouhodobČ nejstálejší území stabilní regionální podpory, které je pĜevážnČ na MoravČ. Jak Baxa upozorĖuje, tuto oblast stabilní regionální podpory tvoĜí
souþasné kraje Vysoþina, Jihomoravský a Zlínský a nČkteré ORP z Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, které s tČmito kraji sousedí. K této jádrové oblasti, kterou narušují jen Otrokovice, Znojmo, Mikulov, Hustopeþe, PelhĜimov
a SvČtlá nad Sázavou, se v jednotlivých volbách pĜidávaly i oblasti s ní sousedící, nejþastČji pak z východních ýech. Ke stálým místĤm podpory lidovcĤ patĜí ještČ þtyĜi
malé oblasti, tvoĜené dvČma þi tĜemi sousedícími ORP. V Moravskoslezském kraji je
to oblast Opava, Hluþín a KravaĜe, v Pardubickém kraji pak Lanškroun, Žamberk, Litomyšl v Královehradeckém pak oblast Dobruška, Náchod, Nové MČsto nad Metují a
na hranicích StĜedoþeského a Jihoþeského kraje oblast Sedlþany a Milevsko. ZároveĖ
je zĜejmé, že KDU-ýSL pravidelnČ volebnČ selhává v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Tabulka þ. 80: EFEKTIVNOST POLITICKÝ STRAN
V KRAJSKÝCH VOLBÁCH, 2004
politická strana
ODS
KSýM
KDU-ýSL
ýSSD

poþet þlenĤ
(v tisících)
20
70
47
16

poþet získaných hlasĤ
v krajských volbách
769 848
416 807
226 016
297 083

Efektivnost
38,49
5,95
4,81
18,56

Stálá volební základna neznamená stálé výsledky. Zdá se však, že výkyvy
v úspČších smČrem vzhĤru jsou þasto dány více chybami konkurence než rozšiĜováním
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vlastní volební základny. KDU-ýSL tak mĤže sloužit jako pĜíklad jiného tématu: volební efektivnosti politických stran, chápané jako výsledek dČlení poþtu získaných
hlasĤ poþtem þlenĤ stran. Jestliže je napĜíklad poþet získaných hlasĤ v krajských
volbách roku 2004, což ukazuje tabulka þíslo 80, vydČlen poþtem þlenĤ strany, ukáže
se, že lidovci vykazují nejnižší efektivnost stranické práce.
x Unie svobody – DEU, US-DEU. Unie svobody se vyprofilovala jako liberální pravicová strana. Její zamČĜení pĜibližuje programové desatero nese název ýtyĜi pilíĜe
prosperity ýeské republiky.
Unie svobody vznikla v lednu 1998 z Platformy ODS; pĜedsedou byl zvolen Jan
Ruml. Po volbách roku 1998 vedla neúspČšná jednání o sestavení vlády. Po podpisu
opoziþní smlouvy mezi ýSSD a ODS se US-DEU stala spoluzakladatelem ýtyĜkoalice.
Jana Rumla vystĜídal v únoru 2002 Karel Kühnl. V þervnu 2001 stanula v þele US
Hana Marvanová, která iniciovala spojení Unie svobody s Demokratickou unií; vznikla
US-DEU. Po volbách roku 2002, do nichž šla US-DEU v Koalici s KDU-ýSL, vstoupila US-DEU do vlády vedené sociálními demokraty. Marvanová z dĤvodu nesouhlasu
s vládním programem rezignovala na funkci pĜedsedkynČ. Na VIII. republikovém
shromáždČní US-DEU byl v lednu 2003 pĜedsedou strany zvolen Petr Mareš. Po neúspČchu ve volbách do Evropského parlamentu Mareš odstoupil z funkce pĜedsedy.
Novým pĜedsedou strany byl na X. republikovém shromáždČní v þervnu 2004 zvolen
Pavel NČmec. Výzkumy volební preferencí u této strany vykazují po vstupu do vlády
velký propad pĜíznČ u voliþĤ.
Ke zvláštnostem polistopadového stranického sytému v ýesku patĜí, že se v nČm
udržovaly dvČ silné politické strany pĜibližnČ stejného liberálnČ-konzervativního
ideového zamČĜení. Zdá se, že ideová a personální vyhranČnost ODS byla tak velká,
že ponechávala vedle sebe prostor pro život ještČ jedné menší strany obdobného typu.
To platí pro období, kdy vedle ODS stála Obþanská demokratická aliance a zvláštČ pak
v þase, kdy tuto roli plnila Unie svobody-DEU. I když se pĜi eurovolbách dal zaznamenat programový rozdíl v podobČ protikladu eurooptimismu US-DEU na jedné stranČ
a europesimismu ODS ze strany druhé, odlišnost nebyla vždy tak patrná. Je pravdČpodobné, že existuje relativnČ poþetný a stálý soubor pravicových sekulárnČ orientovaných voliþĤ, kteĜí nechtČjí ODS z rĤzných dĤvodĤ volit. Tabulka þíslo 81 proto
pĜináší informaci nejen o volebních výsledcích US-DEU, ale též ODA. Mapy þíslo 9
pĜedstavují volební úspČchy US-DEU – a pro ilustraci hypotézy o tom, že US zdČdila
lektorát po ODA, i volební podpory ODA.
Tabulka þ. 81: ODA A UNIE SVOBODY (-DEU)
– POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO ýNR A POSLANECKÉ SNċMOVNY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ
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ODA, 1992
383 705
14

ODA, 1996
385 369
13

US, 1998
513 596
19

US-DEU, 2002
x
8
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Poznámka: V roce 2002 kandidovala US-DEU v koalici s KDU-ýSL, pĜiþemž tato Koalice
obdržela 680 671 hlasĤ.

Mapy þ. 9: MÍSTA NEJVÝRAZNċJŠÍCH
VOLEBNÍCH ÚSPċCHģ US-DEU
ODA 1992

ODA 1996

US 1998

Koalice 2002

Ve volbách v letech 1992 a 1996 mČla ODA naprosto identickou oblast regionální
podpory. Tu tvoĜila Praha, StĜedoþeský kraj bez ORP ýáslav a ORP Liberec, PlzeĖ,
Pardubice a Nové MČsto nad Metují. Je to výjimeþný jev. Ukazuje na malé zakotvení
ODA v regionech a spoléhání se jen na úzkou voliþskou základnu – navíc velmi ovlivnČnou situací v hlavním mČstČ.
Území volební podpory US ve volbách v roce 1998 bylo odlišné od volebního jádra
ODA. Z nČho Unie svobody pĜebrala hlavnČ území Prahy a jejího bezprostĜedního
okolí, ORP ýernošic, Brandýsa nad Labem – dále to byly Stará Boleslav, ěíþany a
severní okraj v ORP Mnichovo HradištČ a Liberec. Dalším významnČjším kompaktním
územím, které pro sebe získala US, je pruh podél Vltavy v Jihoþeském kraji, který
tvoĜí ORP ýeský Krumlov, Kaplice, ýeské BudČjovice, Týn nad Vltavou, VodĖany,
SobČslav a Tábor. Ve volbách 2002 Unie svobody kandidovala jako souþást Koalice.
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Území jejího zisku bylo kromČ Prahy mnohem více podobné zisku, který
v pĜedcházejících volbách dosáhla KDU-ýSL. V tČchto volbách samostatnČ kandidující ODA získala celostátnČ podporu jen 24 278 voliþĤ. V jednotlivých ORP pak spíše
desítky než stovky voliþĤ. I tak je ale možné Ĝíci, že se potenciál liberálních voliþĤ
zcela nevytratil a nČkteré þásti dĜívČjšího území volební podpory si ODA zachovala.
Volební základnu ODA a Unie svobody se pokouší na svou stranu získat nová strana SNK Evropští demokraté, která byla vytvoĜena v lednu 2006. Vznikla slouþením
dvou politických subjektĤ, které byly úspČšné ve volbách do Evropského parlamentu:
SNK sdružení nezávislých, vedené Josefem Zieleniecem, a Evropských demokratĤ,
v jejichž þele stál Jan Kasl – oba pĤvodnČ z ODS. Zieleniec by mČl být ve volbách do
Poslanecké snČmovny roku 2006 volební lídr, ale zĤstat v Europarlamentu, Kasl se stal
pĜedsedou strany a vede pražskou kandidátku pro volby do SnČmovny.
Tradiþní neznámou voleb v ýesku pĜedstavuje Strana zelených, SZ. Té výzkumy
volebních preferencí obþas slibují úspČch nad úrovní pČtiprocentního kvora,
v samotných volbách se však tato strana stává obČtí strategického hlasování a ovlivnČní
fluktuujících voliþĤ propagandou vČtších stran.
I když lze v náladách veĜejnosti zachytit sympatie pro environmentální tématiku, tato problematika se stala souþástí volebních programĤ i dalších stran, a to zvláštČ levicových. Svým holistickým zamČĜením i potĜebou napravovat souþasný stav aktivitami
z centra je politika zelených ve svČtČ orientovaná na státní intervencionalismus, což ji
staví do rozporu s pravicovým liberalismem. V ýesku však v posledních letech ve
StranČ zelených získaly pravice a liberalismus výrazné postavení. Na neúspČších Strany zelených se podílí i þasté rozpory v jejím vedení. V záĜí 2005 byl pĜedsedou SZ
zvolen Martin Bursík, bývalý ministr Tošovského vlády za KDU-ýSL. Program strany
Vize ekologické demokracie byl pĜijat v roce 2004. Zatím SZ nezískala žádný mandát
– kromČ kandidatury v rámci LSU roku 1992 a jednoho místa senátora, který roku
2004 na její kandidátce jako nezávislý pravicový uchazeþ uspČl v Praze. Tabulka þíslo
82 ukazuje volební výsledky této strany.
Tabulka þ. 82: STRANA ZELENÝCH – POýET A PODÍL HLASģ
PěI VOLBÁCH DO ýNR A POSLANECKÉ SNċMOVNY
poþet hlasĤ
podíl hlasĤ

1990
295 844
4,10 %

1998
67 143
1,12 %

2002
112 929
2,36 %

Poznámka: v roce 1992 kandidovala SZ v rámci LSU, v roce 1996 nekandidovala.
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UspoĜádání volebního systému na Slovensku vychází ze stejného základu jako volební systém v ýesku, pĜesto však dnes vykazuje celou Ĝadu zásadních odlišností. Mezi
ty nejhlavnČjší patĜí:
x Národní rada Slovenské republiky jako zákonodárný parlament zemČ je jednokomorová. Ústava neurþuje, jaký volební systém má být použit k volbČ poslancĤ.
x Podle þlánku 101, odstavec (4) novelizovaného znČní Ústavy je prezident Slovenské republiky volen v pĜímých volbách obþany státu, a to dvoukolovým absolutním vČtšinovým systémem.
x Ústava v ýl. 69 odstavec (3) a odstavec (6) stanoví, že starostové obcí a pĜedsedové vyšších územních celkĤ jsou voleni pĜímo obþany.
x Ústava stanoví hlavní zásady konání referenda.
Principy volebního práva odpovídají standardním demokratickým normám. Ústava
stanoví, že mezinárodní úmluvy o lidských právech mají pĜednost pĜed domácími zákony. Cizinci s trvalým pobytem na území Slovenské republiky mají podle Ústavy
právo volit a být voleni do orgánĤ samosprávy obcí a vyšších územních celkĤ. Volební
principy pak jsou konkretizovány v zákonech. Tabulka þíslo 83 shrnuje zákony o volbách a referendu, které platily na Slovensku poþátkem roku 2006.1
Tabulka þ. 83: PRÁVNÍ PěEDPISY SLOVENSKÉ REPUBLIKY
UPRAVUJÍCÍ VOLBY A REFERENDUM, 2006
x Zákon þ. 333/2004 Z.z. o volbách do Národní rady Slovenské republiky
x Zákon þ. 46/1999 Z.z. o volbČ prezidenta Slovenské republiky, o lidovém hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení nČkterých dalších zákoĤ ve znČní zákona þ. 515/2003 Z.z.
x Zákon þ. 303/2001 Z.z. o volbách do orgánĤ samosprávných krajĤ
x Zákon SNR þ. 346/1990 Zb. o volbách do orgánĤ samosprávy obcí
ve znení pozdČjších pĜedpisĤ
x Zákon þ. 331/2003 Z.z. o volbách do Evropského parlamentu v znČní zákona þ.
515/2003 Z.z.
x Zákon SNR þ. 564/1992 Zb. o zpĤsobu konaní referenda ve znení pozdČjších pĜedpisĤ
1

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy – http://www.civil.gov.sk/
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Jak je uvedeno v pĜedchozí kapitole, pracovištČ Freedom House provádí výzkum
vývoje demokracie v postsocialistických zemích stĜední a východní Evropy. Tabulka
þíslo 84 ukazuje, jak podle tohoto ústavu vypadá vývoj a situace na Slovensku. Toto
hodnocení se opírá o druhé ze tĜí možných pojetí demokracie.1
Tabulka þ. 84: ÚROVEĕ DEMOKRACIE NA SLOVENSKU
volební proces
obþanská spoleþnost
nezávislá media
vládnutí
státní vládnutí
místní vládnutí
právní Ĝád a nezávislost
korupce

1997
3,75
3,25
4,25
3,75
–
–
4,00
–

1998
3,50
3,00
4,00
3,75
–
–
4,00
–

1999
2,50
2,25
2,25
3,00
–
–
2,50
3,75

2001
2,25
2,00
2,00
2,75
–
–
2,25
3,75

2002
1,75
1,75
2,00
2,25
–
–
2,00
3,25

2003
1,50
1,50
2,00
2,25
–
–
2,00
3,25

2004 2005
1,50 1,25
1,25 1,25
2,25 2,25
2,25
–
–
2,00
–
2,25
2,00 2,00
3,25 3,00

15.1. Volby do Národní rady
Národní rada je nejvyšší zákonodárný orgán Slovenska. I když je prezident volen
pĜímo, jeho pravomoci jsou pĜísnČ limitovány a tak i Slovensko lze charakterizovat
jako parlamentní republiku. Podle þl. 73 od. (1) Ústavy Slovenské republiky má
Národní rada 150 poslancĤ. Jejich mandát je þtyĜletý a je volný: odstavec (2) zmínČného þlánku Ústavy Ĝíká, že „poslanci jsou zástupci obþanĤ. Mandát vykonávají
osobnČ podle svého svČdomí a pĜesvČdþení a nejsou vázáni pĜíkazy.“
BČhem existence samostatné Slovenské republiky se konaly troje volby do Národní
rady. Pro všechny platil zákon SNR þ. 80/1990 Z.z., který byl však byl postupnČ novelizovaný. Tento zákon hned v § 1 stanovil, že volby do Národní rady se konají na
základČ principĤ pomČrného zastoupení.
Až v kvČtnu 2004 byl pĜijat nový zákon þ. 333/2004 o volbách do Národní rady
Slovenské republiky, podle nČhož by mČly probČhnout volby v roce 2006.
Po volbách roku 1992 byla na Slovensku vytvoĜena koaliþní vláda složená z HZDS
a SNS na þele s Vladimírem Meþiarem. V únoru 1993 se od HZDS odštČpila skupina
vedená Milanem KĖažkem, která vytvoĜila Alianci demokratĤ (AD). V bĜeznu 1993
z vlády odstoupila SNS a u moci na þas zĤstala menšinová vláda. Po podpisu koaliþní
dohody mezi HZDS a SNS v prosinci vznikla vláda vČtšinová, která ale vydržela pouze
do února 1994, kdy ze SNS odešla frakce vedená jejím tehdejším pĜedsedou ďudovítem ýernákem. ZároveĖ z HZDS odešla další skupina, která si dala název Alternativa
politického realizmu (APR). Tabulka þíslo 85 ukazuje, jak se štČpily poslanecké kluby
a mČnil se pomČr sil v Národní radČ.

1

Nations In Transit 2005. (Freedom House) – http://www.freedomhouse.org/research/nattransit.htm
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Tabulka þ. 85: PROMċNA POLITICKÝCH SIL
V NÁRODNÍ RADċ SLOVENSKÉ REPUBLIKY, 1992 – 1994
poslanecký klub
HZDS
AD
APR
SDL
KDH
SNS
NDK-SNS
MKDMESWS
Soužití
MKDH
nezávislí

po volbách 1992
74
–
–
29
18
15
–
14
–
–
–

20. 3. 1994
56
8
8
28
18
9
5
–
9
5
4

Cesta vypsání voleb prostĜednictvím referenda nebyla akceptována prezidentem, ale
nakonec rozhodla Národní rada – v bĜeznu 1994 byla vytvoĜena nová vláda pod vedením Jozefa Moravþíka (APR, pozdČji DEUS), kterou sestavily KDH, SDL a tĜi frakce,
které se odštČpily od SNS a HZDS. Jednalo se o menšinovou vládu, kterou v Národní
radČ podporovala uskupení MKDH a Spolužití. V dubnu 1994 se APR a AD slouþily
do Demokratické unie Slovenska (DEUS). Byly vypsány pĜedþasné volby.
x Volby do Národní rady SR 30. záĜí a 1. Ĝíjna 1994. Voleb se úþastnilo 17 stran a
koalic, z nichž mandáty obdrželo sedm. Úþast dosáhla 75,65 % oprávnČných voliþĤ.
Byla sestavená koaliþní vláda složená z HZDS, Sdružení dČlníkĤ Slovenska (SDS)
a SNS. Premiérem se stal Vladimír Meþiar (HZDS). Tabulka þíslo 86 ukazuje výsledky tČchto voleb. Graf þíslo 11 znázorĖuje složení Národní rady Slovenské republiky po tČchto volbách.
Tabulka þ. 86: VOLBY DO NÁRODNÍ RADY, 1994
strany, hnutí, koalice
Hnutí za demokratické Slovensko a ZemČdČlská
strana Slovenska (HZDS + ZS)
Spoleþná volba – koalice SDL, SDSS, SZS,
HP SR (SV)
Maćarská koalice (MKDH, ESWS, MOS) (MK)
KĜesĢanskodemokratické hnutí (KDH)
Demokratická unie Slovenska (DEUS)
Sdružení dČlníkĤ Slovenska (SDS)
Slovenská národní strana (SNS)
Demokratická strana (DS)

získané hlasy
absolutnČ
v%

poþet
mandátĤ

1 005 488

34,96

61

299 496

10,41

18

292 936
289 987
246 444
211 321
155 359
98 555

10,18
10,08
8,57
7,34
5,40
3,42

17
17
15
13
9
–
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strany, hnutí, koalice
Komunistická strana Slovenska (KSS)
KĜesĢanská sociální unie Slovenska
Nové Slovensko
Strana proti korupci – za poĜádek, práci a peníze pro
všechny slušné obþany
Hnutí za prosperující ýesko + Slovensko
Rómská obþanská iniciativa ve Slovenské republice
Sociální demokracie
Reálná sociálnČdemokratická strana SlovákĤ
Sdružení pro republiku Republikáni
celkem

získané hlasy
absolutnČ
v%
78 419
2,05
59 217
1,33
38 369
1,31

poþet
mandátĤ
–
–
–

37 929

1,05

–

30 292
19 542
7121
3573
1410
2 875 458

0,72
0,67
0,24
0,12
0,04
100

–
–
–
–
–

150

Graf þ. 11: ROZLOŽENÍ SIL V NÁRODNÍ RADċ
PO VOLBÁCH 1994
(poþet mandátĤ)

Z tabulky vyplývá, jak velké riziko podstoupili ti, kdo sestavovali koalici Spoleþná
volba: podle zákona bylo u þtyĜþlenné koalice pro vstup do skrutinií nutné dosáhnout
alespoĖ 10 % právoplatných hlasĤ – což je práh, který tato koalice pĜekroþila jen o
necelou polovinu procentního bodu.
Novely voleného zákona þ. 157/1994 Z. z. a þ.. 81/1995 Z.z nikterak zásadnČ neovlivnily volební procedury: Ĝešily problematiku maximálního poþtu kandidátĤ na kandidátní listinČ, doruþovaní hlasovacího lístku pĜímo k voliþi, zmČnu výšky úhrady volebních nákladĤ politických stran pro strany, které získaly více než tĜi procenta z celkového poþtu platných hlasĤ, respektive podmínky nástupu náhradníkĤ.
Naopak výraznou zmČnu pĜedstavoval zákon þ. 187/1998 Z.z. z kvČtna 1998,
který upravil nČkterá základní volební pravidla pro volby v záĜí téhož roku. Zá356
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kon se pĜihlásil k obecným liberálnČ-demokratickým principĤm a zachoval systém
pomČrného zastoupení. ZmČny se týkaly seznamĤ voliþĤ, volebního obvodu, volebních
komisí, podávání kandidátních listin, kvora pro koalice, volební kampanČ, nastupování
náhradníkĤ. Upravena byla i pravidla volebních stížností. Z tohoto souboru zmČn se
jako nejdĤležitČjší ukázaly tĜi:
x Celé Slovensko bylo vyhlášeno za jeden volební obvod. To znamená, že byly
zrušeny pĤvodní þtyĜi volební kraje a strana þi koalice pĜipravuje jednu kandidátní
listinu pro celý stát (§ 9 odst. 2 zákona). Tato zmČna umožĖuje spravedlivČjší naplnČní ideje rovného hlasovacího práva než je tomu v situaci, kdy nelze vytvoĜit pĜesnČ stejnČ velké volební kraje. VytvoĜení velkého obvodu umožnilo umístit na þelo
kandidátky celé vedení politických stran.
x Novela stanovila, že na strany, které jsou souþástí koalice, se pohlíží jako na
ostatní politické strany, tedy „jako kdyby podali kandidátní listinu samostatnČ“ (§ 41 odst. 3 zákona). To v praxi znamenalo, že se sice na kolice pĜestal vztahovat zvýšený práh pro zisk mandátu, ovšem spoleþná kandidátka ztrácela smysl a
znamenala velké riziko. ěeþeno jinak, pĜedvolební koalice nemohla být nosiþem
malých stran. Výsledkem této zmČny bylo, že se pĜed volbami opoziþní Slovenská
demokratická koalice zaregistrovala jako jedna volební strana a do Strany maćarské
koalice se slouþila jednotlivá maćarská politická uskupení.
x Volební kampaĖ prostĜednictvím rozhlasu a televize mohly vést politické subjekty pouze prostĜednictvím Slovenského rozhlasu a Slovenské televize (§ 23
odst. 1 a 2 zákona). Toto opatĜení, vyluþující soukromé vysílaþe z pĜedvolební
kampanČ, vyvolalo mnoho diskusí, neboĢ rozhodující vliv vládní koalice ve veĜejnoprávních mediích byl více než zĜejmý.
Proti takovému znČní volebního zákona podala skupina poslancĤ podnČt
k Ústavnímu soudu. Ten sice nálezem þ. 66/1999 Z.z. nČkteré þásti novely zrušil,
ovšem až po volbách.
x Volby do Národní rady SR 25. a 26. záĜí 1998. Voleb se úþastnilo 17 stran a koalic, z nichž mandáty obdrželo šest. Úþast dosáhla 84,24 % oprávnČných voliþĤ. Tabulka þíslo 87 ukazuje výsledky tČchto voleb. Graf þíslo 12 znázorĖuje složení Národní rady Slovenské republiky po tČchto volbách. I když opČtovnČ zvítČzila HZDS,
nebyla schopna získat parlamentní vČtšinu. Vládu sestavila koalice SDK, SDL,
SMK a SOP. Premiérem se stal Mikuláš Dzurinda (SDK). Jako kandidát vládní koalice na funkci prezidenta byl vybrán Rudolf Schuster (SOP).
Volby mČly plebiscitní charakter, kampaĖ mČla podobu mobilizace proti tzv. meþiarismu. Tomu odpovídala nejen zvýšená úþast, ale též ménČ propadlých hlasĤ odevzdaných stranám, které se nedostaly do Národní rady. Do parlamentu se nedostalo do té
doby vládní Sdružení dČlníkĤ Slovenska. I když se nová vláda oficiálnČ skládala ze
þtyĜ subjektĤ, ve skuteþnosti se opírala o dobrou vĤli 10 þi 11 politických stran a hnutí.
Po rozpadu SDK se formálnČ ke koaliþní smlouvČ pĜipojila i KDH; mistr spravedlnosti
Ján ýarnogurský nebyl ale ani v dobČ svého jmenování ministrem þlenem SDK, zĤstal
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þlenem KDH. Ivan Mikloš, místopĜedseda pro ekonomiku, zĤstal po rozpadu SDK
v Demokratické stranČ, která nebyla oficiálnČ þlenem koalice.
Tabulka þ. 87: VOLBY DO NÁRODNÍ RADY, 1998
strany, hnutí, koalice

získané hlasy
absolutnČ v %
907 103
27,00
884 497
26,33
492 507
14,66
306 623
9,12
304 839
9,07
269 343
8,01
94 015
2,79
43 809
1,30
16 192
0,48
9227
0,27

Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS)
Slovenská demokratická koalice (SDK)
Strana demokratické levice (SDL)
Strana maćarské koalice (SMK)
Slovenská národní strana (SNS)
Strana obþanského porozumČní (SOP)
Komunistická strana Slovenska (KSS)
Sdružení dČlníkĤ Slovenska (SDS)
Naše Slovensko
Slovenská lidová strana
Maćarské lidové hnutí za smíĜení a prosperitu –
6587
Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért
Nezávislá iniciativa (NEI) Slovenské republiky
6232
Slovenská národní jednota
4688
Béþko - Revoluþní dČlnická strana
4391
Jednotná strana pracujících Slovenska
3574
Národní alternativa Slovenska
3034
Hnutí tĜetí cesty
2515
3 359 176
celkem

–
–
–
–

0,19

–

0,18
0,13
0,13
0,10
0,09
0,07
100

–
–
–
–
–
–

Graf þ. 12: ROZLOŽENÍ SIL V NÁRODNÍ RADċ
PO VOLBÁCH 1998
(poþet mandátĤ)
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poþet
mandátĤ
43
42
23
15
14
13
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Agentura FACTUM provedla v záĜí 1998 výzkum, který zkoumal, proþ voliþi dali
v tČchto zlomových volbách hlas vybrané stranČ; tabulka þíslo 88 ukazuje výsledky
tohoto výzkumu. Jeho závČry jsou významné i proto, že naznaþují, jaká oþekávání do
vybraných stran voliþi vkládali a proþ pĜi volbách roku 2002 pociĢovali v nČkterých
pĜípadech – napĜíklad u SDL, SOP a SNS – zklamání.
Tabulka þ. 88: MOTIVY VOLEBNÍHO ROZHODNUTÍ, 1998
mají dĤvČryhodné politiky
chtČjí Ĝešit dĤležité problémy
nejlépe obhajují moje zájmy
jsem spokojený s tím, co udČlali za þtyĜi roky
Slovensko potĜebuje zmČnu
brání zájmy SlovákĤ
není koho jiného volit

HZDS SDK
25
13
12
25
6
9
25
2
4
42
12
2
11
4

SDL SMK
27
13
31
15
13
32
3
7
16
25
1
0
6
4

SNS
5
13
12
3
11
49
4

SOP
16
30
7
7
31
4
3

Parlamentní stranické kluby prodČlaly Ĝadu štČpení, a to pĜedevším SDK. Ta se rozpadla, pĜiþemž její jádro v lednu 2000 vytvoĜilo Slovenskou demokratickou a kĜesĢanskou unii (SDKU). Ovšem i SDL prožívala krizi identity: na podzim roku 1999 Robert
Fico, místopĜedseda SDL, založil stranu SMċR; v roce 2002 se od SDL odštČpila strana SociálnČdemokratická alternativa (SDA). Výzkumy navíc ukazovaly nezadržitelný
pád prestiže strany SOP. V pĜedveþer voleb 2002 se rozštČpilo i opoziþní HZDS-LS:
Ivan Gašparoviþ vytvoĜil Hnutí za demokracii (HZD). Osobní nevraživost ve vedení
vedla k rozštČpu Slovenské národní strany.
V pĜedveþer voleb z pĤvodních šesti poslaneckých klubĤ jich bylo sedm, ovšem
30 poslancĤ ze stopadesátiþlenného parlamentu zĤstalo nezaĜazeno. PĜes velké ideové
i osobní pnutí vydržela vládní kolice až do Ĝádných voleb.
Novelizace volebního zákona þ. 223/1999 Z.z. upravila mimo jiné otázku volebních komisí, volební kampanČ a nastupovaní náhradníkĤ. Zejména ovšem zmČnila
kvorum: PĜi úpravČ § 41novala stanovila práh (a) pro politické strany 5 %, (b) pro
koalice složené ze dvou þi tĜí stran 7 % a pro koalice z více než tĜí stran 10 %.
Tabulka þíslo 89 pak ukazuje, kolik slovenských voliþĤ nezískalo své zástupce
v Národní radČ v dĤsledku zavedení kvora, pĜestože odevzdali platné hlasy.
Tabulka þ. 89: POýET AKTIVNÍCH VOLIýģ,
KTEěÍ NEZÍSKALI SVÉ REPREZENTANTY V NÁRODNÍ RADċ
(absolutnČ plus podíl z odevzdaných platných hlasĤ)
1994
hlasĤ
%
336 498
10,95

1998
hlasĤ
%
194 264
5,73

2002
hlasĤ
%
522 885
18,09
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x Volby do Národní rady SR 20. a 21 záĜí 2002. Voleb se úþastnilo 25 stran a koalic, z nichž mandáty obdrželo sedm. Úþast dosáhla 70,06 % oprávnČných voliþĤ.
Tabulka þíslo 90 ukazuje výsledky tČchto voleb. Graf þíslo 13 znázorĖuje složení
Národní rady Slovenské republiky po tČchto volbách. PĜestože opČt zvítČzilo
HZDS-LS došlo k vytvoĜení pravicové koalice SDKU, KDH, SMK a strany ANO.
Premiérem se opČt stal Mikuláš Dzurinda (SDKU).
Tabulka þ. 90: VOLBY DO NÁRODNÍ RADY, 2002
strany, hnutí, koalice
Hnuti za demokratické Slovensko (HZDS-LS)
Slovenská demokratická a kĜesĢanská unie (SDKU)
SMċR
Strana maćarské koalice (SMK)
KĜesĢanskodemokratické hnuti (KDH)
Aliance nového obþana (ANO)
Komunistická strana Slovenska (KSS)
Pravá Slovenská národní strana (PSNS)
Slovenská národní strana (SNS)
Hnuti za demokracii
SociálnČdemokratická alternativa
Strana demokratické levice (SDL)
Strana zelených na Slovensku
Nezávislá obþanská strana nezamČstnaných a poškozených
Sdružení dČlníkĤ Slovenska
Žena a rodina
Obþanská konzervativní strana
DČlnická strana ROSA
Rómská obþanská iniciativa SR
Strana za demokratické práva obþanĤ
Levicový blok
Politické hnutí RómĤ na Slovensku - ROMA
Slovenská národní jednota
Béþko - Revoluþní dČlnická strana
Lidová strana
celkem

získané hlasy
poþet
absolutnČ v % mandátĤ
560 691 19,50
36
433 953 15,09
28
387 100 13,46
25
321 069 11,16
20
237 202 8,25
15
230 309 8,01
15
181 872 6,32
11
–
105 084 3,65
–
95 633
3,32
–
94 324
3,28
–
51 649
1,79
–
39 163
1,36
–
28 365
0,98
–
26 205
0,91
–
15 755
0,54
–
12 646
0,43
–
9 422
0,32
–
8 699
0,30
–
8 420
0,29
–
6 716
0,23
–
6 441
0,22
–
6 234
0,21
–
4 548
0,15
–
2 818
0,09
–
763
0,02
2 875 081 100
150

Pro volby byl pĜíznaþný pokles úþasti a zvýšený poþet hlasĤ stranám, které se nedostaly do parlamentu. NejvČtším pĜekvapením byl výsledek SDKU, neboĢ výzkumy
volebních referencí signalizovaly nižší úroveĖ popularity této strany. Z tabulky je
zĜejmé, že ve volbách propadly dvČ do té doby vládní strany: SDL a SOP. Do Národní
rady se též nedostala SNS. Naopak mandáty získala KSS.
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Graf þ. 13: ROZLOŽENÍ SIL V NÁRODNÍ RADċ
PO VOLBÁCH 2002
(poþet mandátĤ)

Tyto parlamentní volby mohou sloužit jako pĜíklad využití preferenþních hlasĤ.
Preferenþní hlasování bylo v roce 2002 velmi þasté – v pĜípadČ parlamentních stran
využilo právo preferenþního hlasování u SMK 75,3 % voliþĤ, u HZDS 75,2, KDH
68,1, ANO 65,0, SDKU 63,2, SMċR 63,1 a KSS 55,4 % voliþĤ. PĜes tuto aktivitu pouze jeden poslanec ze 150 byl zvolen pomocí preferenþních hlasĤ; to znamená, že se
z nevolitelného místa dostal na volitelné.
Sestavená vládní kolice mČla menší volební podporu než koalice pĜedchozí – SDKU + SMK + ANO + KDH v souþtu získaly 29,40 % hlasĤ, zatímco vládní kolice
v roce 1998, která byla složená z SDK + SDL + SMK + SOP, obdržela 48,54 %
a v roce 1994 koalice HZDS + SNS + SDS získala 35,40 % odevzdaných právoplatných hlasĤ. Strany vládní kolice dominovaly pĜevážnČ v jižním pásu Slovenska (od
západních Malacek po východní Trebišov, a to vþetnČ urbanizovaných okresĤ Bratislavy a Košic), ve velké þásti Spiše a menší oblasti Banské Bystrice. Naopak opoziþní
strany mČly nejvýraznČjší podporu na Kysucích, horním Pováží, horním PonitĜí a mnoha okresech severovýchodního Slovenska.1
Vládní koalice pravicových stran byla ideovČ stmelenČjší než pĜecházející vláda,
což ovšem neznámá, že by nutnČ mČla být stabilnČjší. První vnitĜní štČpení zažila nejdĤležitČjší vládní strana, SDKU. To probČhlo po vniku Svobodného fóra na zaþátku
roku 2004. Vláda se z vČtšinové zmČnila na menšinovou. V srpnu 2005 pak premiér
odvolal pĜedsedu ANO Pavla Ruska z funkce ministra hospodáĜství. Nastalo štČpení
strany ANO. V únoru 2006 v souvislosti s Dzurindovým odmítnutím pĜedložit do par-

1

KRIVÝ, Vladimír: Volebné výsledky a trendy. In: Slovenské voĐby ´02: výsledky, dôsledky, súvislosti.
EditoĜi G. Mesežnikov, O. Gyárfášová a M. Kollár. Bratislava: IPO, 2002. s. 66, 72 a 77.
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lamentu dodatek smlouvy s Vatikánem, vystoupilo KDH z vládní koalice. Byly vypsány pĜedþasné volby.
Zajímavými promČnami prošly i strany opozice. Již tradiþnČ se drolil poslanecký
klub HZDS. NedČje se tak pouze pod tlakem vládní koalice, která dlouhá léta dokáže
motivovat stranickou konverzi v tomto uskupení. Klesl i poþet poslancĤ KSS. ZároveĖ
ale opoziþní SmČr vykázal nárĤst poþtu þlenĤ klubu.
Tabulka þ. 91: ZMċNY V POSLANECKÝCH KLUBECH NR, 2002 – 2006
stranické kluby
SDKU
SMK
KDH
Aliance nového obþana
Klub ANO
SMċR – sociální demokracie
LS-HZDS
KSS
nezaĜazení poslanci
z toho Aliance nového obþana
z toho Svobodné fórum

mandáty po
volbách roku
2002
28
20
15
15

poþty þlenĤ
klubĤ leden 2006
23
20
15

–

25
36
11
0

10
27
22
9
24

–
–

3
5

–

Od Ĝíjna 2004 platí zákon þ. 333/2004 o volbách do Národní rady Slovenské republiky, podle kterého se budou konat volby v roce 2006. Tento zákon jen mírnČ
upravuje pĜedchozí volební pravidla – základní dikci ponechává ve znČní novely z roku
1999. To znamená, že i nadále podle § 1 „volby do Národní rady Slovenské republiky
se konají na základČ všeobecného, rovného a pĜímého volebního práva tajným hlasováním podle zásady pomČrného zastoupení“. ObdobnČ se bude volit v jednom celostátním volebním obvodČ – þili, jak konstatuje § 11, „území Slovenské republiky tvoĜí jeden volební kraj“.
Volby vyhlašuje pĜedseda Národní rady a urþí den voleb nejménČ 110 dní pĜed jejich konáním. Volby se konají jeden den, a to v sobotu. Volební zákon umožĖuje
voliþĤm mimo území Slovenska volit prostĜednictvím pošty.
Kandidátní listinu smČjí i nadále podávat pouze politické strany. Ty mohou
tvoĜit koalice a podávat spoleþnou kandidátní listinu (§ 18). Kandidátní listiny musí
být pĜedány zapisovateli ÚstĜední volební komise nejpozdČji 90 dní pĜed dnem voleb.
Na kandidátní listinČ mĤže být uvedeno nanejvýš 150 kandidátĤ. Volební kauce je
500 tisíc Sk pro stranu þi koalici.
Nový zákon zachoval pravidla pro pĜidČlování mandátĤ stranám a koalicím. Podle
§ 42 ÚstĜední volební komise zjistí, kolik platných hlasĤ bylo odevzdáno pro každou
politikou stranu a koalici. Dále zjistí, (a) které politické strany získaly ménČ než 5 %
platných hlasĤ, (b) které kolice, složené ze dvou þi tĜí stran, získaly ménČ než 7 %
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a které kolice z nejménČ þtyĜ stran získaly ménČ než 10 % platných hlasĤ; pĜi dalším zjišĢování volebních výsledkĤ a pĜidČlování mandátĤ se k tČmto stranám a koalicím nepĜihlíží.
Paragraf 43 urþil, že k pĜidČlování mandátĤ bude použita Hagenbach-Bischoffova
kvóta: souþet platných hlasĤ se vydČlí þíslem 151 (poþet mandátĤ plus jedna); výsledek, zaokrouhlený na celé þíslo, je republikovým volebním þíslem. Poþet hlasĤ, které
získala strana þi koalice, se dČlí republikovým volebním þíslem a výsledek je poþet
mandátĤ pro danou stranu þi koalici. Když se takto pĜidČlí o jeden mandát víc, odpoþítává se pĜidČlený mandát tomu subjektu, který vykázal nejmenší zĤstatek dČlení. PĜi
stejném zĤstatku dČlení se mandát odpoþítává tomu, kdo získal menší poþet hlasĤ. Je-li
poþet platných hlasĤ stejný, rozhoduje los. Když takto nebyly pĜidČleny všechny mandáty, nebo když strana þi koalice kandidovala ménČ kandidátĤ než má pĜidČleno mandátĤ, ÚstĜední volební komise pĜidČlí tyto mandáty postupnČ tČm stranám þi koalicím,
které mají nejvČtší zbytek dČlení. PĜi stejném zĤstatku dČlení se mandát pĜidČlí tomu,
kdo získal vČtší poþet hlasĤ. Je-li poþet platných hlasĤ stejný, rozhoduje los.
V rámci jednotlivých stran a koalic jsou mandáty pĜidČlovány v poĜadí, které je
uvedeno na kandidátním lístku. Voliþ má ale pĜi hlasování právo na þtyĜi preferenþní hlasy. Je-li toto právo využito dostateþnČ, obdrží nejdĜíve mandát ten
z kandidátĤ, který získal nejménČ tĜi procenta pĜednostních hlasĤ z celkového
poþtu platných hlasĤ pro stranu þi koalici. PĜekroþilo-li tuto hranici více kandidátĤ,
pĜidČlují se mandáty podle nejvyššího poþtu získaných pĜednostních hlasĤ. Kandidáti, kteĜí nedostali mandát, se stávají náhradníky.
Politická strana nebo koalice, která získala ve volbách více než tĜi procenta celkového poþtu odevzdaných hlasĤ, obdrží za každý takovýto hlas ze státního rozpoþtu
pĜíspČvek ve výši jedno procento prĤmČrné nominální mČsíþní mzdy za kalendáĜní rok
pĜedcházejícího roku, v nČmž se konaly volby.
Paragraf 24 upravuje vysílání politické reklamy a umísĢování volebních plakátĤ.
VeĜejnoprávní Slovenský rozhlas a Slovenská televize pĜidČluje 30 minut pro kandidující stranu þi koalici, celkem však nejvíce deset hodin, na politickou reklamu. ObdobnČ
smí postupovat i soukromý rozhlas þi televize. Hodinu pĜidČlují veĜejnoprávní média
na diskusní relace. Soukromý rozhlas a televize mohou diskusní relace vysílat pouze
tehdy, když jejich projekt schválí Rada pro vysílání a transmisi 30 dní pĜed zaþátkem
jejího vysílání. Vysílání politické reklamy a vylepování plakátĤ zaþíná 21 dní pĜed
dnem voleb. V den voleb je zakázané zveĜejĖovat výsledky volebních prĤzkumĤ.

15.2. Prezidentské volby
Volby prezidenta Slovenské republiky jsou pĜímé. Ovšem prvního prezidenta nového samostatného Slovenska, Michala Kováþe, zvolila v únoru 1993 Národní rada. Jeho
funkþní období skonþilo poþátkem bĜezna 1998 pĜedáním prezidentských pravomocí
vládČ. Národní rada se nČkolikrát marnČ pokoušela zvolit nového prezidenta: žádný
z kandidátĤ nezískal ústavou pĜedepsaný poþet hlasĤ poslancĤ. V þervenci 1998 tedy
Národní rada zmČnila þlánek 101 Ústavy Slovenské republiky (ústavní zákon
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þ. 244/1998). V bĜeznu 1999 pak byl pĜijat zákon o zpĤsobu volby prezidenta
(þ. 46/1999 Z.z.). Výsledkem bylo stanovení pravidel pro pĜímé volby prezidenta
Slovenské republiky pomocí dvoukolového absolutního vČtšinového systému.
Na Slovensku probČhly dvoje pĜímé volby prezidenta. Ty první se konaly v roce
1999 a v druhém kole v nich zvítČzil Rudolf Schuster. Úþast v prvním kole 15. kvČtna byla 73,89 %; v druhém kole 29. kvČtna pak 75,45 % oprávnČných voliþĤ. Tabulka
þíslo 92 pĜináší výsledky obou kol tČchto voleb.
Tabulka þ. 92: VOLBY PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY, 1999
1. kolo
platné hlasy
RUDOLF SCHUSTER
Vladimír Meþiar
Magdaléna Vášáryová
Ivan Mjartan
Ján Slota
Boris Zala
Juraj Švec
Juraj Lazarþík
Ján Demikát
Michal Kováþ

1 396 950
1 097 956
194 635
105 903
73 836
29 697
24 077
15 386
4 537
5 425

2. kolo
podíl
platné hlasy
v%
47,37
1 727 481
37,23
1 293 642
–
6,60
–
3,59
–
2,50
–
1,00
–
0,81
–
0,52
–
0,15
–
0,18

podíl
v%
57,18
42,81
–
–
–
–
–
–
–
–

Volby pĜedstavovaly velký úspČch vládní koalice, která se dokázala shodnout na
jednom kandidátovi – byĢ nebyl z nejsilnČjší vládní strany.
V druhých pĜímých volbách prezidenta, které se konaly v roce 2004, v druhém kole
zvítČzil Ivan Gašparoviþ. Úþast v prvním kole 3. dubna byla 47,94 %; v druhém kole
17. dubna pak 43,50 % oprávnČných voliþĤ. Tabulka þíslo 93 pĜináší výsledky obou
kol tČchto voleb.
Tabulka þ. 93: VOLBY PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY, 2004
1. kolo
platné hlasy
IVAN GAŠPAROVIý
Vladimír Meþiar
Eduard Kukan
Rudolf Schuster
František Mikloško
Martin Bútora
Ján Králik
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442 564
650 242
438 920
147 549
129 414
129 387
15 873

2. kolo
podíl
v%
22,28
32,73
22,09
7,42
6,51
6,51
0,79

platné hlasy
1 079 592
722 368
–
–
–
–
–

podíl
v%
59,91
40,08
–
–
–
–
–
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1. kolo
platné hlasy
Jozef Kalman
Július Kubík
Jozef Šesták
Stanislav Bernát
ďubomír Roman

10 221
7 734
6 785
5 719
1 806

2. kolo
podíl
v%
0,51
0,38
0,34
0,28
0,09

platné hlasy

podíl
v%

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Volby pĜedstavovaly velkou porážku vládní koalice, která se nedokázala shodnout
na jednom kandidátovi. Zvolená strategie pravdČpodobnČ poþítala s tím, že Eduard
Kukan (SDKU) postoupí do druhého kola, kde rozhodne tendence hrát simultánku
proti Meþiarovi. GašparoviþĤv úspČch se neoþekával: jeho Hnutí za demokracii se ve
volbách roku 2002 nedostalo do Národní rady a obdrželo pouze 94 324 platných hlasĤ,
což bylo 3,28 %. Jenže se projevila síla strany SMċR, která podpoĜila Gašparoviþovu
kandidaturu. I tak ale rozhodlo pouhých 3645 hlasĤ v prvním kole, které Kukanovi
chybČly k pĜeskoþení Gašparoviþe – tedy zlomek tČch hlasĤ, které obdrželi František
Mikloško (KDH) þi Martin Bútora. V druhém kole, v nČmž se utkali dva bývalí spolupracovníci, pak klesla úþast a k síle strany SMċR se pĜidal i tradiþní strach nČkterých
skupin z Vladimíra Meþiara.

15.3. Volby do samosprávných orgánĤ
Volby krajských a obecních zastupitelstev probíhají na Slovensku podle jiného systému než v ýesku. Je používán systém vČtšinový, a to ve dvojí podobČ:
x pĜi volbách poslancĤ zastupitelstev a pĜímých voleb starostĤ (primátorĤ) se
jedná o vícemandátové obvody s relativní vČtšinou,
x v pĜípadČ pĜímých voleb pĜedsedĤ krajských samospráv, županĤ, se jedná o
dvoukolový absolutní vČtšinový systém.

15.3.1. Krajské volby
Krajské volby se na Slovensku uskuteþnily dvakrát: v roce 2001 a roku 2005.
V obou pĜípadech vycházely z vČtšinového systému, který byl konkretizován v zákonČ þ. 303/2001 Z. z. o volbách do orgánĤ samosprávných krajĤ. Podle tohoto
zákona mohu kandidovat nejen poltické strany a jejich koalice, ale i nezávislí kandidáti. Registrace nezávislého kandidáta vyžaduje petici, podepsanou alespoĖ þtyĜmi
sty obþany. Kandidát musí mít místo trvalého pobytu v obci daného kraje. Na funkci
poslance mĤže kandidovat i kandidát na pĜedsedu.
x V PěÍPADċ POSLANCģ se podle § 5 zákona zastupitelstva vytváĜí uvnitĜ kraje
volební obvody a urþují, kolik poslancĤ v nich je voleno (pĜi prvních volbách obvody vymezila pĜíloha zákona). Paragraf 18 zákona ukládá vytvoĜit v každém obvodu jeden hlasovací lístek pro všechny kandidáty všech stran i nezávislých,
pĜiþemž kandidáti jsou na seznamu uvedeni podle abecedy. Hlasovací lístek
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vedle jmen kandidátĤ obsahuje i poĜadové þíslo, akademický titul, vČk, povolání a
název politické strany, která podala kandidátní listinu, pĜípadnČ údaj, že se jedná o
nezávislého kandidáta. Lístek obsahuje i údaj o poþtu þlenĤ krajského zastupitelstva, kteĜí mají být v daném obvodu zvoleni. Paragraf 29 zákona pak urþuje, že voliþ hlasuje tak, že na hlasovacím lístku zakroužkuje poĜadové þíslo u tolika
kandidátĤ, kolik je poslancĤ v krajském zastupitelstvu. Podle § 41 zákona za
poslance jsou zvoleni ti kandidáti, kteĜí obdrželi nejvČtší poþet hlasĤ. Další
v poĜadí jsou náhradníky. Je-li u dvou kandidátĤ z jedné politické strany shodný
poþet hlasĤ, o zvolení rozhoduje poĜadí na stranické kandidátní listinČ pĜíslušné
strany. Jestliže se jedná o shodu hlasĤ u kandidátĤ rĤstných politických stran þi nezávislých, rozhoduje los.
x V PěÍPADċ PěEDSEDģ krajských samospráv (županĤ) pĜedstavuje celý kraj
jeden volební obvod. Paragraf 22 zákona ukládá vytvoĜit jeden hlasovací lístek
pro všechny kandidáty všech stran i nezávislých, pĜiþemž kandidáti jsou na seznamu uvedeni podle abecedy. Hlasovací lístek vedle jmen kandidátĤ obsahuje i
poĜadové þíslo, akademický titul, vČk, povolání a název politické strany, která podala kandidátní listinu, pĜípadnČ údaj, že se jedná o nezávislého kandidáta. Voliþ na
hlasovacím lístku se jmény kandidátĤ na pĜedsedu zakroužkuje poĜadové þíslo
kandidáta, kterému chce dát svĤj hlas. Za pĜedsedu krajské samosprávy je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviþní poþet hlasĤ. Nezískal-li žádný kandidát toto množství hlasĤ, koná se do 14 dnĤ druhé kolo, do nČhož postupují pouze
dva kandidáti, kteĜí byli nejúspČšnČjší v kole prvním. V pĜípadČ, že by se nČkterý z kandidátĤ pro druhé kolo své kandidatury vzdal, postupuje další v poĜadí. Je-li
pouze jeden kandidát, volby se opakují.
První krajské volby se uskuteþnily v sobotu 1. prosince 2001. Voleno bylo 401
poslancĤ osmi krajských zastupitelstev a osm pĜedsedĤ (županĤ). Úþast byla 26,02 %,
Graf þíslo 14 ukazuje, které z politických stran byly nejúspČšnČjší – nezávislí kandidáti obsadili 4,48 % poslaneckých míst. Pouze v Bratislavském kraji byl zvolen pĜedseda
hned v prvním kole.
Graf þ. 14: NEJÚSPċŠNċJŠÍ POLITICKÉ STRANY A KOALICE
PODLE PODÍLU ZVOLENÝCH KRAJSKÝCH POSLANCģ, 2001
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Poznámka: V pĜípadČ koalic nelze z kandidátní listiny urþit stranickou pĜíslušnost kandidátĤ.

Úþast v druhém kole, v nČmž se volilo sedm županĤ, byla 22,61 % oprávnČných
voliþĤ. Tabulka þíslo 94 ukazuje seznam nejúspČšnČjších kandidátĤ na pĜedsedu krajského zastupitelstva (županĤ). Vyplývá z ní, že pouze ve dvou krajích – Prešovském a
Košickém – byl zvolen kandidát, který v prvním kole skonþil na druhém místČ.
Tabulka þ. 94: VOLBA PěEDSEDģ SAMOSPRÁVNÝCH KRAJģ, 2001
1. kolo
platné
podíl
hlasy
v%
Bratislavský kraj
ANO, DS, KDH, SDKU,
65 901
56,49
SMK-MKP
Trnavský kraj

2. kolo
platné
podíl
hlasy
v%

–

–

Peter TOMEýEK

HZDS, SMċR, SOP

52 962

37,57

96 405

61,48

József Kvarda

SMK-MKP

42 324

30,02

60 377

38,51

ďubomír ROMAN

Trenþianský kraj
Štefan ŠTEFANEC

HZDS

42 887

44,40

51 052

67,92

Anna Záborská

DS, KDH, SDKU

18 388

19,04

24 102

32,07

Milan BELICA

Nitranský kraj
HZDS, SDL, STċED,
76 315
SOP
SMK-MKP
66 763

40,87

134 625

61,37

35,76

84 706

38,62

Miklós Fehér

Žilinský kraj
Jozef TARýÁK

HZDS

37 167

32,12

44 605

80,31

Anna Malíková

SNS

16 279

14,07

10 932

19,68

Banskobystrický kraj
Milan MARýOK

HZDS, SMċR

36 033

30,84

52 746

52,36

Jozef Mikuš

SDKU, KDH, DS, ANO

28 393

24,30

47 980

47,63

Prešovský kraj
Peter CHUDÍK

HZDS, SMċR

37 217

27,73

51 816

50,11

Juraj Kopþák

SDKU, KDH

46 162

34,40

51 574

49,88

Košický kraj
Rudolf BAUER

KDH, DS

20 094

17,12

61 873

59,38

Alojz Engliš

HZDS, SDL, SOP

27 981

23,84

42 315

40,61
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Druhé krajské volby se uskuteþnily v sobotu 29. listopadu 2005. Voleno bylo
412 poslancĤ osmi krajských zastupitelstev, osm pĜedsedĤ. Úþast byla 18,02 % oprávnČných voliþĤ. Graf þíslo 15 ukazuje, které z politických stran byly nejúspČšnČjší –
nezávislí kandidáti obsadili 9,46 % poslaneckých míst. Žádný kandidát na pĜedsedu
nebyl zvolen v prvním kole.
Graf þ. 15: NEJÚSPċŠNċJŠÍ POLITICKÉ STRANY A KOALICE
PODLE PODÍLU ZVOLENÝCH KRAJSKÝCH POSLANCģ, 2005

Poznámka: V pĜípadČ koalic nelze z kandidátní listiny urþit stranickou pĜíslušnost kandidátĤ.
NEKA – nezávislí kandidáti.

V druhém kole, v nČmž se volilo osm županĤ, byla úþast pouze 11,07 % oprávnČných voliþĤ, což je prozatím rekordnČ nízká úþast ve všech volbách na Slovensku.
Tabulka þíslo 95 ukazuje seznam nejúspČšnČjších kandidátĤ. Vyplývá z ní, že pouze
ve dvou krajích – Trnavském a Trenþianském – byl zvolen kandidát, který v prvním
kole skonþil na druhém místČ. Volby ukázaly možnost vytváĜení velice pestrých koalic.
Z tohoto hlediska byly pozoruhodné volby pĜedsedy Nitranského kraje, kde se proti
kandidátovi za maćarskou Stranu maćarské koalice vytvoĜila široká koalice, která
mČla tendenci se v druhém kole ještČ rozšíĜit. V této situaci druhý v poĜadí odstoupil a
do druhého kola postoupil tĜetí kandidát z kola prvního.
Tabulka þ. 95: VOLBA PěEDSEDģ SAMOSPRÁVNÝCH KRAJģ, 2005
1. kolo
platné podíl
hlasy
v%
Bratislavský kraj
Vladimír BAJAN
ďubomír Roman
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nezávislý kandidát
ANO, DS, SDKU,
SMK-MKP, SZS

2. kolo
platné
podíl
hlasy
v%

30 471

41,29

37 623

67,39

23 091

31,29

18 198

32,60
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1. kolo
platné podíl
hlasy
v%
Tibor MIKUŠ
Jozef Klokner

Trnavský kraj
LB, LS-HZDS, P SNS,
20 309
ZSNS
16 244
DS, KDH, SDKÚ

Ján Greššo

Trenþianský kraj
ANO, LS-HZDS, P SNS,
15 873
ZSNS
HZD, KDH, SF, SNS,
19 752
SMċR
Nitrianský kraj
ASV, KSS, LB, LS64 765
HZDS, P SNS, ZSNS
20 535
DS, SDKÚ

László Szigeti

SMK-MKP

Pavol SEDLÁýEK
Miroslav
Chovanec
Milan BELICA

2. kolo
platné
podíl
hlasy
v%

33,10

22 698

54,74

26,47

18 762

45,25

28,45

17 561

51,83

35,41

16 318

48,16

41,80

68 162

74,08

13,25

23 846

25,91

40 426

26,09

–

–

Žilinský kraj
Juraj BLANÁR

ANO, HZD, SNS, SMċR

24 309

30,36

25 181

51,37

Jozef Tarþák

LS-HZDS, P SNS, ZSNS

23 158

28,93

23 834

48,62

38,82

28 086

50,88

19 074

20,69

27 105

49,11

Milan MURGAŠ
Jozef Mikuš

Banskobystrický kraj
HZD, KDH, SNS,
35 783
SMċR, SZS
DS, SDKU
Prešovský kraj

Peter CHUDÍK

HZD, SNS, SMċR

42 499

39,89

40 952

53,03

Dušan Hruška

DS, KDH, SDKU

29 330

27,53

36 269

46,96

Košický kraj
Zdenko TREBUďA

HZD, SMċR

32 675

30,25

36 939

57,52

Rudolf Bauer

KDH, OKS

28 837

26,70

27 280

42,47

15.3.2. Obecní volby
Pro obecní volby na Slovensku platí zákon Slovenské národní rady ze srpna 1990
þ. 346/1990 Zb., který do poþátku roku 2006 prošel dvanácti novelizacemi (poslední
zákon þ. 36/2002 Z.z.). Také podle tohoto zákona mohou kandidovat nejen poltické
strany a jejich koalice, ale i nezávislí kandidáti. Podle pĜílohy zákona registrace
nezávislého kandidáta vyžaduje petici obþanĤ, pĜiþemž poþet podpisĤ se Ĝídí velikostí
obce – u obce do 50 obyvatel je to 10, u obce mezi 51 až 100 obyvateli 20, 101 až 500
je to 40, 501 až dva tisíce je to 100, 2001 až 20 tisíc je to 200, 20 001 až 100 tisíc 400 a
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u mČsta nad 100 tisíc obyvatel je k registraci nezávislého kandidáta nutný na petici
podpis nejménČ 600 voliþĤ. Kandidát musí mít trvalé místo v obci. Na funkci poslance
mĤže kandidovat i kandidát na starostu (primátora).
x V PěÍPADċ ZASTUPITELģ obce þi mČstské þásti vytvoĜí vícemandátové obvody
s nejvíce 12 mandáty; v obci s ménČ než 12 mandáty se vytváĜí jeden obvod. VytváĜí se v každém obvodu jeden hlasovací lístek pro všechny zaregistrované kandidáty všech stran i nezávislých, pĜiþemž kandidáti jsou na seznamu uvedeni
podle abecedy. Hlasovací lístek vedle jmen kandidátĤ obsahuje i poĜadové þíslo,
akademický titul, vČk, povolání a název politické strany, která podala kandidátní
listinu, pĜípadnČ údaj, že se jedná o nezávislého kandidáta. Lístek obsahuje i údaj o
poþtu þlenĤ obecního (mČstského) zastupitelstva, kteĜí mají být v pĜíslušném obvodČ zvoleni. Paragraf 31 zákona pak urþuje, že voliþ hlasuje tak, že na hlasovacím
lístku zakroužkuje poĜadové þíslo u tolika kandidátĤ, kolik je poslancĤ v zastupitelstvu. Podle § 44 zákona za poslance obecního (mČstského) zastupitelstva
byly zvoleni ti kandidáti, kteĜí obdrželi nejvČtší poþet hlasĤ. Další v poĜadí jsou
náhradníky. Je-li u dvou kandidátĤ z jedné politické stran shodný poþet hlasĤ, o
zvolení rozhoduje poĜadí na stranické kandidátní listinČ pĜíslušné strany. Jestliže se
jedná o shodu hlasĤ u kandidátĤ rĤzných stran þi nezávislých, rozhoduje los.
x V PěÍPADċ STAROSTģ (PRIMÁTORA) tvoĜí obec jeden jednomandátový obvod. Zákon i v tomto pĜípadČ ukládá vytvoĜit jeden hlasovací lístek pro všechny
registrované kandidáty všech stran i nezávislých, pĜiþemž kandidáti jsou na
seznamu uvedeni podle abecedy. Hlasovací lístek vedle jmen kandidátĤ obsahuje i
poĜadové þíslo, akademický titul, vČk, povolání a název politické strany, která podala kandidátní listinu, pĜípadnČ údaj, že se jedná o nezávislého kandidáta. Voliþ na
hlasovacím lístku se jmény kandidátĤ na pĜedsedu zakroužkuje poĜadové þíslo
svého favorita. Za starostu (primátora) je podle § 44 odst. (4) zvolen ten kandidát,
který obdržel nejvČtší poþet hlasĤ.
Novelizace zákona pro komunální volby byla pĜedmČtem Ĝady politických konfliktĤ. Spory spojené s novelou þ. 233/1998 Z.z. mČly dohru u Ústavního soudu SR,
ovšem až po parlamentních volbách. Nálezem soudu bylo rozhodnuto o neplatnosti
tČch þástí zákona, které zavádČly etnický princip rozdČlení poslaneckých míst
v místních zastupitelstvech na národnostnČ smíšeném území, omezily volební
kampaĖ na místní média a zavedly povinnost kandidáta mít v obci trvalý pobyt
alespoĖ jeden rok pĜed komunálními volbami. Nejvíce diskutovaný etnický princip
pĜedpokládal podle § 9 odst. 4 a 5 novelizovaného zákona, že ve smíšených obcích
rozdČlí obec poþet poslancĤ tak, aby toto rozdČlení odpovídalo pomČru SlovákĤ a jednotlivých národnostních menšin. KonkrétnČ se jednalo o zajištČní reprezentace pro
etnickou menšinu, která má v obci nejménČ pČt procent obyvatel – již pĜi tomto množství mČla mít menšina v obecním zastupitelstvu alespoĖ jeden mandát. Požadavek
zmČny vyrĤstal z poznatku, že se po minulých volbách na jihu Slovenska – napĜíklad
v KomárnČ – do místního zastupitelstva nedostali Slováci, tvoĜící tam menšinu. Tento
problém se pokoušela Ĝešit již vláda Jána ýarnogurského, a to na podobných princi370
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pech jako vládní koalice HZDS, SNS a SDS – avšak s ohledem na obþanský princip od
uvedeného Ĝešení upustila. Nový zákon, pĜijatý poþátkem listopadu, byl témČĜ identický se zákonem z roku 1990. Ústavním zákonem bylo tedy prodlouženo volební období
místních zastupitelstev.
Graf þ. 16: PODÍL POSLANCģ OBECNÍCH, MċSTSKÝCH A MÍSTNÍCH ZASTUPITELSTEV ZA NEZÁVISLÉ
A NEJÚSPċŠNċJŠÍ POLITICKÉ STRANY, 2002

Poznámka: NEKA – nezávislí kandidáti.

Pro srozumitelnČjší ilustraci odlišného volebního chování pĜi volbách poslancĤ Národní rady a v komunálních volbách lze uvézt nČkteré výsledky obecních voleb, které
se konaly 6. a 7. prosince 2002. Úþast byla 49,51 % oprávnČných voliþĤ. KromČ nezávislých kandidátĤ se voleb úþastnilo celkem 122 stran a koalic. Graf þíslo 16 ukazuje podíl zvolených poslancĤ obecních a místních zastupitelstev za nezávislé a nejvČtší
politické strany. Graf þíslo 17 znázorĖuje podíl starostĤ a primátorĤ za nezávislé a
nejvČtší politické strany.
Graf þ. 17: PODÍL STAROSTģ OBCÍ A MċSTSKÝCH ýÁSTÍ
I PRIMÁTORģ MċSTSKÝCH A MÍSTNÍCH ZASTUPITELSTEV
ZA NEZÁVISLÉ A NEJÚSPċŠNċJŠÍ POLITICKÉ STRANY, 2002

Poznámka: NEKA – nezávislí kandidáti.
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15.4. Referendum
Jestliže v ýesku se stále vedou spory o pĜijetí obecného zákona o referendu, na
Slovensku zásadní otázky referenda upravuje Ústava Slovenské republiky
v þláncích 93 až 100. Podle þl. 95 vyhlašuje prezident referendum, když o to požádá aspoĖ 350 tisíc obþanĤ, nebo když se na tom usnese Národní rada. Prezident
mĤže ještČ pĜed vyhlášením referenda podat na Ústavní soud návrh na rozhodnutí, zda
je pĜedmČt referenda, v souladu s ústavou þi ústavním zákonem. Z hlediska výsledkĤ
referenda se jako mimoĜádnČ významný ukázal þl. 98 Ústavy, pĜesnČji Ĝeþeno první
þást odstavce (1), podle níž „výsledky referenda jsou platné, když se na nČm zúþastnila nadpoloviþní vČtšina oprávnČných voliþĤ“. Podle druhé þásti tohoto odstavce musí být rozhodnutí pĜijaté nadpoloviþní vČtšinou úþastníkĤ referenda.
Pasáže Ústavy o referendu pak konkretizuje zákon þ. 564/1992 Zb. o zpĤsobu konání
referenda (ve znČní zákona þ. 158/1994 Z.z., zákona þ. 269/1995 Z.z. a nálezu Ústavního soudu þ. 153/1996 Z.z.).
Referendum probČhlo na Slovensku pČtkrát. Významných pokusĤ o jeho konání
bylo však sedm – jedno referendum bylo prohlášeno za zmaĜené a jedno prezident
nevyhlásil pro rozpor otázky s Ústavou.
x 1994 – krátce pĜed volbami parlament odhlasoval z iniciativy Sdružení dČlníkĤ
Slovenska plebiscit o otázce, zda má Národní rada pĜijmout zákon, který by pĜikázal provČĜit pĤvod penČz, použitých v privatizaci. Pro nízkou úþast (okolo 20 % obþanĤ) bylo referendum neplatné.
x 1997 – z iniciativy HZDS a za podpory SNS mČlo být vypsáno referendum s otázkami, zda voliþi souhlasí se vstupem do NATO a zda si pĜejí, aby na území Slovenska byly rozmístČny jaderné zbranČ a zda souhlasí s rozmístČním vojenských základen na slovenském území. ZároveĖ ale probíhala petiþní akce organizovaná tehdejší
opozicí za vypsání referenda o pĜímé volbČ hlavy státu; tu svými podpisy podpoĜilo
pĜibližnČ 522 tisíc obþanĤ. Prezident Michal Kováþ spojil všechny tyto otázky do
jednoho referenda. Tehdejší ministr vnitra ale nechal distribuovat hlasovací lístky
bez otázky o pĜímé volbČ prezidenta. ÚstĜední komise pro referendum konstatovala,
že referendum bylo zmaĜené.
x 1998 – z iniciativy HZDS bylo vypsané referendum o neprivatizování odvČtví energetiky a plynu; petici podepsalo pĜibližnČ 620 tisíc lidí. Nehlasovalo dostateþné
množství voliþĤ (i když se konalo zároveĖ s parlamentními volbami, hlasovalo jen
44,06 % oprávnČných lidí) a referendum bylo neplatné.
x 1999 – prezident Rudolf Schuster rozhodl, že nevypíše referendum o používání
jazykĤ národnostních menšin v úĜedním styku a neprivatizování strategických podnikĤ požadované peticí (381 529 podpisĤ obþanĤ), kterou organizovalo HZDS a
SNS, neboĢ by bylo v rozporu s Ústavou SR.
x 2000 – z iniciativy HZDS probČhla podpisová akce za vypsání referenda o konání
pĜedþasných parlamentních voleb. Petiþní archy podepsalo pĜibližnČ 698 tisíc lidí.
Pro nízkou úþast (pouze 20,03 % oprávnČných voliþĤ) bylo referendum neplatné.
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x 2003 – konalo se referendum o vstupu do Evropské unie. Úþast byla 52,15 %
oprávnČných voliþĤ, z nichž 92,46 % se vyslovilo ANO a 6,20 % NE – referendum bylo platné.
x 2004 – z iniciativy odborĤ, které podpoĜily i opoziþní strany, se konalo referendum
o zkrácení volebního období poslancĤ Národní rady – tedy o vypsání pĜedþasných
voleb. Petici podepsalo více než 606 tisíc obþanĤ. Hlasování se zúþastnilo 35,86 %
oprávnČných voliþĤ, referendum bylo neplatné.
Praxe naznaþila, že referendum na Slovensku je obtížnČ použitelný nástroj demokratického rozhodování. Tuto tezi však nelze zobecnit. Jedno zmaĜené referendum a to,
že o výsledku vČtšiny referend rozhodla neúþast, není problém dané techniky rozhodování, ale konstrukce norem o referendu. Ty umožĖují, že odpĤrci zmČny, která
je v referendu navrhována, mohou jako efektivní taktiku zvolit to, že své hlasy
seþtou s tČmi, kdo jsou obþansky pasivní. Ústava totiž Ĝíká, že je nutná úþast více než
poloviny oprávnČných voliþĤ. Kdyby byl tento princip použit ve volbách, v nichž zatím neustále klesá úþast, bylo by obtížné sestavit parlament þi zvolit prezidenta. PĜedpoklad nadpoloviþní úþasti je sporný princip, neboĢ sluþuje dvojí þi trojí motivaci –
odmítnutí zmČny a nezájem o nČkterá vlastní obþanská práva, ale též rezignaci na možnost ovlivnit vČci veĜejné. Lze pĜedpokládat, že v pĜípadČ uznání referenda pĜi nižší
než nadpoloviþní úþasti oprávnČných voliþĤ, by úþast vzrostla.

15.5. Politické strany
Od poloviny roku 2005 platí na Slovensku nový zákon o politických stranách
a politických hnutích (zákon þ. 85/2005 Z.z., který nahradil zákon þ. 424/1991 Zb.).
Registr Ministerstva vnitra SR evidoval poþátkem roku 2006 celkem 42 podle zákona fungujících politických stran a politických hnutí, plus dalších 86 stran a hnutí,
které byly v likvidaci.1 To ale neznamená, že všech více než þtyĜicet stran a hnutí je
stejnČ aktivních. Tabulka þíslo 96 ukazuje, kolik politických stran þi hnutí kandidovalo ve volbách do Národní rady a kolik z nich se do Národní rady dostalo.
Tabulka þ. 96: POýET KANDIDUJÍCÍCH A ÚSPċŠNÝCH STRAN
PěI VOLBÁCH DO SNR A NÁRODNÍ RADY
kandidovalo stran
do Národní rady se dostalo

1990
16
7

1992
23
5

1994
17
7

1998
16
6

2002
25
7

Je zĜejmé, že obdobnČ jako v ýesku jádro programu slovenských politických
stran tvoĜí jednoduché schéma: svobodné tržní hospodáĜství + právní stát,
k þemuž strany zvláštČ na levici pĜidávají sociální a ekologickou orientaci.
K programové specifice slovenských politických stran ale patĜí, že se mnohem þastČji
1

Viz Ministerstvo vnitra SR – http://www.civil.gov.sk/POLIT/zoz_psph_12122005.xls
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vyskytuje národnostní tématika a kĜesĢanské hodnoty (s výjimkou levicových a
liberálních stran typu ANO). Již citovaní Vít Hloušek a Lubomír Kopeþek ve své
analýze konfliktních linií na Slovensku uvádČjí schéma rozložení hlavních politických
stran stranického spektra.1 Schéma þíslo 7 je þásteþnČ upravenou verzí tohoto þlenČní
politických stran.
Schéma þ. 7: ORIENTAýNÍ ZACHYCENÍ STRAN
V SÍTI KONFLIKTNÍCH LINIÍ, SLOVENSKO
konfliktní linie
církev-stát
nábožensky
orientované

socioekonomická konfliktní linie
levice

pravice
KDH
LS-HZDS

SNS

SMK
SDKU-DS

SMċR
sekulární

KSS

ANO

Ke zvláštnostem slovenské politiky patĜí též vČtší nestabilita stranického systému
než v ýesku. Po celé období pro roce 1989 hrají na Slovensku významnou roli nestan-

dardní strany, tedy takové, (a) které nemají domácí tradici, (b) postrádají pĜirozené partnery na evropské politické scénČ, (c) mají životnost jedno volební období. Do Národní rady a do vládní kolice se dostaly tĜi takové strany:
x Sdružení dČlníkĤ Slovenska, které v roce 1994 obdrželo 7,34 % platných hlasĤ a
13 mandátĤ. Bylo souþástí vládní kolice. Ve volbách roku 1998 získalo 1,30 %
platných hlasĤ a nedostalo se do Národní rady.
x Strana obþanského porozumČní, SOP, strana stĜedu, která vznikla v únoru 1998
z podnČtu košického primátora, bývalého pĜedsedy SNR a velvyslance ýSFR
v KanadČ Rudolfa Schustera. V roce 1998 obdržela 8,01 % platných hlasĤ a 13
mandátĤ. Byla souþástí vládní kolice. Rudolf Schuster byl zvolen prezidentem. Ve
volbách roku 2002 již SOP nekandidovala.
x Aliance nového obþana, ANO, která v roce 2002 obdržela 8,01 % platných hlasĤ a
15 mandátĤ. PĜedseda Pavol Rusko, který se – jako bývalý generální Ĝeditel a majitel televize Markíza – podílel i na zakládání SOP. Rozsáhlý Politický program zdĤrazĖuje pravicovČ-liberalitní principy. Katarina Glonþáková – Golev, od roku 2005
místopĜedsedkynČ strany ANO, se v roce 2003 stala místopĜedsedkyní strany Evropských liberálních demokratĤ. ANO byla až do roku 2005 souþástí vládní kolice.
V prĤbČhu volebního období prodČlala hlubokou krizi a podle výzkumĤ volebních
preferencí má ANO malou nadČji, že by se mohla ve volbách roku 2006 dostat do
Národní rady.
Vznikání a zánik nestandardních stran souvisí s tím, že slovenští voliþi mají problémy nalézt vČrohodné reprezentanty svých zájmĤ. V jejich neustálém hledání je
1

Viz HLOUŠEK, Vít, KOPEýEK, Lubomír: Konfliktní demokracie. Cit. vydání, s. 157 (upraveno).
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skrytá možnost uspČt s novou stranou. Nejisté perspektivy stran pak naopak vedou
k tomu, že i ty zdánlivČ úspČšné prožívají neustálé pĜerody.
Z daného pĜehledu je zĜejmé, že nestandardní strany vznikají na levici i pravici politického spektra. V urþitém smyslu byla nestandardní stranou i strana SMċR. Ta však
tím, že se po volbách roku 2002 nedostala do vlády, získala þas na vyhranČnČjší profilaci a nalezení evropských partnerĤ – usiluje o sociálnČdemokratický charakter a stala
se þlenem Socialistické internacionály. Obdobné snahy jsou patrné i v LS-HZDS, která
však mĤže mluvit o urþité tradici (podle nČkterých výzkumĤ navazuje na elektorát
prvorepublikové HSLS), ale zároveĖ se ji ménČ daĜí na evropském poli.
Zcela úþelovou, ale velmi úspČšnou poltickou stranou, byla SDK. Více než deset let
hrála významnou roli na slovenské politické scénČ SDL, která se dvakrát stala souþástí
vládní koalice aby zanikla po volbách v roce 2002.
Výrazný zlom ve vývoji stranického systému na Slovensku pĜinesla zmiĖovaná novela volebního zákona z kvČtna 1998. Po ní se ještČ pĜed volbami jako jedna strana
zaregistrovala Slovenská demokratická koalice a do Strany maćarské koalice se slouþily jednotlivé maćarské politické strany.
x Slovenská demokratická koalice, SDK. Tato „superstrana“ vznikla jako reakce na
již zmínČnou novelu volebního zákona þ. 187/1998, která donutila kolice menších
stran k integraci. V tomto ideovČ nesourodém uskupení s právní subjektivitou politické strany dominovala pravicovČ-liberální orientace. SDK byla vytvoĜena proto,
aby v nových podmínkách zajistila volební úspČch pČti opoziþních stran, které po
zmaĜení referenda v roce 1997 zaþaly formovat pĜedvolební koalici: KĜesĢanskodemokratického hnutí (KDH), Demokratické unie (DU), Demokratické strany (DS),
SociálnČdemokratické strany Slovenska (SDSS), Strany zelených Slovenska (SZS).
SDK bylo formální institucí, kterou vytvoĜila vČtšina vedoucích pĜedstavitelĤ zmínČných stran bez þlenské základny (podle nČkterých odhadĤ 150 lidí). PĜedsedou
strany se stal místopĜedseda KDH Mikuláš Dzurinda. Strana byla ve volbách úspČšná, stala se hlavní souþasní vládní koalice a Dzurinda se stal premiérem. Vzhledem
k velkému vnitĜnímu pnutí se ale v roce 2000 rozpadla. Jejím hlavním dČdicem se
stalo SDKU.
x Strana demokratické levice, SDL. Jednalo se o levicovou, postkomunistickou
stranu, þlenku Socialistické internacionály, která vznikla v lednu 1991. Po vstupu
do vlády v bĜeznu 1994 rozmČlnila svĤj elektorát a v podzimních volbách 1994 pak
jako základní složka koalice Svobodná volba jen s obtížemi pĜekonala povinné kvorum. Petra Weisse pak na þele strany vystĜídal Jozef Migaš. Strana se po volbách
stala þlenem vládní kolice, Migaš byl zvolen pĜedsedou Národní rady. V dĤsledku
svého podílu na práci pravicové vlády ztrácela ale dĤvČru vlastní voliþské základny.
Na podzim roku 1999 Robert Fico, místopĜedseda SDL, založil stranu SMċR.
V pĜedveþer voleb roku 2002 se od SDL odštČpila Strana sociálnČdemokratické alternativy (SDA). Ve volbách roku 2002 se pak SDL nedostala do Národní rady.
V roce 2004 se SDL slouþila se stranou SMċR. Tabulka þíslo 97 ukazuje vývoj
volebních výsledkĤ SDL.
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Tabulka þ. 97: SDL – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO SNR A NÁRODNÍ RADY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
450 855
22

1992
453 203
29

1994
299 496
18

1998
492 507
23

2002
39 163
–

Poznámka: V roce 1990 hlasy a mandáty do SNR pro KSý, roku 1994 pro koalici Spoleþná
volba.

Po rĤzných pĜerodech tak do volebního roku 2006 nastupuje na výhodných pozicích
sedm politických stran, které mají své zastoupení v Národní radČ þi mají výrazné volební preference: Ĝazeno podle abecedy jsou to KDH, KSS, LS-HZDS, SDKU, SMċR,
SMK a SNS; podle nČkterých výzkumĤ má urþitou nadČji dostat se do Národní rady i
Svobodné fórum.
x KĜesĢanskodemokratické hnutí, KDH. Jedna z nejvyprofilovanČjších stran stĜední Evropy: KDH má tradici, evropský rozmČr i konzistentní politiku. Akcent na
kĜesĢansko-katolické hodnoty dává politické KDH nádech euroskepticismu. Urþitou
krizi si KDH pĜipravilo v roce 1998 podílem na vytváĜení SDK: ve snaze porazit
Meþiara pomáhalo vytvoĜit stĜechovou stranu, která KDH témČĜ pohltila. Ze 42
zvolených poslancĤ SDK jich bylo 16 na kandidátku nominováno Radou KDH.
PĜedseda KDH Ján ýarnogurský ovšem do SDK nevstoupil a vedl boj proti tzv.
dvojímu þlenství zároveĖ v KDH i v SDK. V roce 2000 se KDH od SDKU oddČlilo,
zrušilo þást stanov o dvojím þlenství; KDH zĤstalo vČrno 9 poslancĤ. V Ĝíjnu 2000
vystĜídal ýarnogurského na postu pĜedsedy KDH Pavol Hrušovský. Tabulka þíslo
98 ukazuje vývoj volebních výsledkĤ KDH. V únoru 2006 vystoupila KDH z vládní
koalice poté, kdy premiér v rozporu s pĤvodní koaliþní dohodou odmítl pĜedložit do
Národní rady dodatek smlouvy s Vatikánem.
Tabulka þ. 98: KDH – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO SNR A NÁRODNÍ RADY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
648 782
31

1992
273 945
18

1994
289 987
17

1998
–
(9)

2002
237 202
15

Poznámka: V roce 1998 KDH kandidovala jakou souþást SDK, která získala 884 497 hlasĤ
a 42 mandátĤ. V roce 2000 se do poslaneckého klubu KDH pĜihlásilo 9 poslancĤ.

Vzhledem k menší stabilitČ stranického systému než v ýesku je na Slovensku obtížnČjší sledovat regiony trvalé volební podpory politický stran. Rozbory slovenských
politologĤ a geografĤ, které jsou provádČny na základČ dat o hlasování v okresech,
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ukazují, že nejvČtší podpoĜe se KDH tČší na OravČ, nadprĤmČrná je v Ružomberku a na
východním Slovensku: na Spiši a v Šariši, þásteþnČ na horním ZemplínČ.1
x Komunistická strana Slovenska, KSS. Vznikla v srpnu 1992 slouþením Svazu
komunistĤ a Komunistické strany Slovenska ´91 (pĤvodní KSS se transformovala
na SDL). PĜedsedou byl zvolen Jozef Ševc. Politický program, který byl schválen
v kvČtnu 1994, se hlásí se k marxismu; za základní formu politické organizace spoleþnosti pokládá demokracii a pluralismus; z dlouhodobého hlediska chce KSS usilovat o socialismus. Ve volbách roku 2002 mČla KSS nejsilnČjší podporu pĜedevším
v severovýchodním okrese Madzilaborce, ale též v pČti okolních okresech a jižnČjších okresech Poltár, Revúca a Gelnica. Volební úspČch v roce 2002 ponČkud rozmČlnil odchod nČkterých poslancĤ z klubu a prohra ve volbách do Evropského parlamentu. Tabulka þíslo 99 ukazuje vývoj volebních výsledkĤ KSS.
Tabulka þ. 99: KSS – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO SNR A NÁRODNÍ RADY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
(450 855)
(22)

1992
(23 349)
–

1994
78 419
–

1998
94 015
–

2002
181 872
11

Poznámka: V roce 1990 hlasy a mandáty pro KSý; mandáty pĜevzala SDL. V roce 1992 Svaz
komunistĤ Slovenska.

x Lidová strana – Hnutí za demokratické Slovensko, LS-HZDS. StĜedové hnutí,
v nČmž ústĜední postavou byl a je jeho pĜedseda Vladimír Meþiar. V politické þinnosti jsou patrné populistické prvky, ale pĤvodnČ také snaha nalézt vlastní slovenskou cestu postsocialistické transformace. Vzniklo v bĜeznu 1991 jako HZDS odštČpením od hnutí VeĜejnost proti násilí. Je zatím jedinou politickou stranou, která
pĜi volbách do Národní rady pĜekroþila hranici milionu voliþĤ a 30 % podílu na
právoplatných hlasech. V každém volebním období se však od strany odštČpila þást
vedení a poslancĤ, a to pĜevážnČ se zdĤvodnČním, že jim nevyhovuje styl práce
pĜedsedy Meþiara þi neevropský charakter programu a politiky. Po odchodu do
opozice v roce 1998 usiluje HZDS o prokázání své vČrnosti integraþním uskupením
Evropy, snaží se potlaþit svoji pĤvodní snahu o zvláštní cestu. V roce 2003 – ve
snaze nalézt širší návaznost na domácí tradici a evropský rozmČr – HZDS zmČnilo
název na LS-HZDS. Souþasný Politický program zdĤrazĖuje tĜi pilíĜe: kĜesĢanství,
národnČ-obþanský princip a sociální princip. Tabulka þíslo 100 ukazuje vývoj volebních výsledkĤ LS-HZDS. Podle citovaných rozborĤ je nejvČtší regionální podpora této strany lokalizovaná do pásu, který se táhne od Kysúc pĜes horní Pováží, horní PonitĜí až k DetvČ.
1

Viz blíže KRIVÝ, Vladimír: Volebné výsledky a trendy. Citované vydání, s. 77 - 93, MARIOT, P.: Regionálne aspekty volieb do Národnej rady SR uskutoþnených roku 2002. Geografia, roþ. 11, 2003/1, s.
14 - 22 a SZėLLėS, Ján: Stabilita území volebnej podpory vybraných politických strán a ich zoskupení
na Slovensku v rokoch 1990 - 1998. In: Geograficky þasopis, r. 52, 2000/3, s. 243 - 267.
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Tabulka þ. 100: LS-HZDS – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO SNR A NÁRODNÍ RADY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
(991 285)
(48)

1992
1 148 625
74

1994
1 005 488
61

1998
907 103
43

2002
560 691
36

Poznámka: V roce 1990 hlasy a mandáty do SNR pro VPN.

x Slovenská demokratická a kĜesĢanská unie – Demokratická strana, SDKU-DS.
Strana vznikla zpoþátku jako platforma uvnitĜ SDK; ustavující kongres SDKU se
konal v listopadu 2000. PĜedsedou byl zvolen Mikuláš Dzurinda. SDKU pĜijala tĜi
programové dokumenty nazvané Generální linie, a to v roce 2000, kdy byla schválena i rozsáhlá Programová východiska SDKU, a v letech 2002 a 2004. Program je
liberální s odkazem na kĜesĢanské hodnoty. SDKU se postupnČ slouþila s Unií živnostníkĤ, podnikatelĤ a rolníkĤ (2000), Demokratickou unií Slovenska (2000).
Koncem roku 2003 se od SDKU odštČpilo sedm poslancĤ, kteĜí založili stranu Svobodné fórum. V roce 2006 se SDKU slouþila i s Demokratickou stranou – a upravila si název. Strana SDKU-DS má podrobnČ rozpracovaný systém primárních voleb.
V roce 2002, kdy SDKU kandidovala poprvé, získala 433 953 platných hlasĤ a
28 mandátĤ (SDK v roce 1994 obdržela 884 497 hlasĤ a 42 mandátĤ). MČla nejsilnČjší podporu ve velkomČstském prostĜedí, tedy zvláštČ v BratislavČ a Košicích.
x Svobodné fórum, SF. Tuto stranu založilo sedm poslancĤ Národní rady, kteĜí se
odštČpili od SDKU. SF vzniklo v lednu 2004 jako samostatná strana. PĜedsedkyní
SF je Zuzana Mrtináková. Programové cíle jsou v zásadČ shodné s SDKU.
x SMċR - sociální demokracie, SMċR-SD. PĤvodnČ krátce SMċR a poté SMċR
(tĜetí cesta), se po svém vzniku definoval jako pragmatická a racionální strana, odmítající neplodné diskuse o levici a pravici, ovšem hlásící se k solidární politice
(program TĜetí cesta z prosince 2001). V roce 2002, kdy strana SMċR kandidovala
poprvé, získala 387 100 platných hlasĤ a 25 mandátĤ. Území nejvČtší podpory této
strany leželo ve dvou oblastech: na západČ Slovenska se jednalo o pás od Myjavy
pĜes Skalici, Senici, Trnavu, Hlohovec, Topolþany a Bánovce nad Bebravou, na východČ to byly okresy Medzilaborce a Snina. Výsledek voleb neodpovídal oþekávání
a strana se postupnČ snažila výraznČji napojit na domácí tradici a získat mezinárodní
rozmČr. DČlo se tak oficiálním pĜechodem na sociálnČdemokratickou platformu,
která byla uvolnČná propadlem SDL a volebními neúspČchy SociálnČdemokratické
strany Slovenska, SDSS. V prosinci 2004 snČm SMċRu schválil úpravu názvu (nadále SMċR – sociální demokracie) a slouþení s SDL, s SDSS a SDA. V prosinci
2005 byl na výroþním kongresu SMċRu pĜijat programový dokument Návrat
k lidské dĤstojnosti, který jako prvoĜadý cíl strany pĜedstavil sociální stát.
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x Strana maćarské koalice, SMK (oficiálnČ Strana maćarskej koalície – Magyar
Koalíció Pártja, SMK/MKP). NárodnostnČ a pravicovČ orientovaná strana. PĜedsedou SMK je Béla Bugár. Strana vznikla ve dvou etapách: v dubnu 1998 se Maćarské kĜesĢanské demokratické hnutí (MKDH), zformované jako projev nesouhlasu
s národnostní politikou KDH, pĜemČnilo na stranu SMK, k ní se pak v þervnu téhož
roku po zmínČné novele volebního zákona pĜipojila Maćarská obþanská strana a
hnutí Soužití. PodrobnČji cíle SMK zformuloval její Volební program z roku 2002.
Tabulka þíslo 101 ukazuje vývoj volebních výsledkĤ SMK. Bašty SMK jsou
v jižních okresech Slovenska s výraznou maćarskou menšinou.
Tabulka þ. 101: SMK – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO SNR A NÁRODNÍ RADY
poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990
292 636
14

1992
228 885
14

1994
292 936
17

1998
306 623
15

2002
321 069
20

Poznámka: V roce 1990 hlasy a mandáty do SNR pro koalici ESWMK, roku 1992 pro koalici
MKDMESWS, roku 1994 pro Maćarskou koalici.

x Slovenská národní strana, SNS. Konzervativní strana s národnČ-kĜesĢanskou orientací. Její Programová východiska zdĤrazĖují 1. národní, 2. kĜesĢanský a 3. sociální princip. Napojuje se na strany nové pravice, a to jak západoevropské, tak i východoevropské. Až do roku 1994 byl jejím pĜedsedou ďudovít ýernák, kterého vystĜídal Ján Slota. V roce 1999 se novou pĜedsedkyní stala Anna Malíková – Belousovová. Strana se dostala do krize, která vyústila v pozastavování þlenství a vyluþování nČkterých funkcionáĜĤ a šesti poslancĤ ze SNS. Krize vyvrcholila rozkolem –
v þervenci 2001 vznikla Pravá Slovenská národní strana, PSNS. Ve volbách do Národní rady roku 2002 pak SNS získala 3,32 % a PSNS 3,65 % hlasĤ – a žádná se do
parlamentu nedostala. V dubnu 2005 Pravá SNS zanikla slouþením se SNS. PĜedsedou Slovenské národní strany se stal opČt Ján Slota. Tabulka þíslo 102 ukazuje vývoj volebních výsledkĤ SNS.
Tabulka þ. 102: SNS – POýET HLASģ A MANDÁTģ
PěI VOLBÁCH DO SNR A NÁRODNÍ RADY

poþet hlasĤ
poþet mandátĤ

1990

1992

1994

1998

470 984

244 527

155 359

304 839

22

15

9

14

2002
SNS 95 633
PSNS 105 084
–
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16. Evropský parlament

Na poþátku 21. století se integraþní procesy rozšíĜily z Evropy západní do Evropy
stĜední – a míĜí dále na východ. Tato teritoriální expanze jen þásteþnČ vypovídá o podstatČ Evropské unie. OstatnČ samotná Evropská unie nikdy nebyla „evropská“ – nikdy
nezahrnovala celou Evropu. A jestli Unie nČkdy celou Evropu zahrne, bude euroasijskou unií. VždyĢ nejen Turecko za prĤplavy, ale i Rusko za Uralem jsou Asií.
Idea Evropské unie nevypráví pouze o zemČpisu. Unie je pĜedevším o institucích
a procedurách Ĝešení problémĤ þi úkolĤ. A právČ instituce a procedury, které definují Evropskou unii, se vytváĜely postupnČ – a stále se vyvíjejí. Jejich podstatou je
neofunkcionální integrace: sjednocování v urþitých sociálnČ-ekonomických sektorech
pĜináší výhody, které se zvČtšují prorĤstáním þi vČtvením integrace do dalších sektorĤ.
Toto vČtvení a prorĤstání zasahuje i do oblasti politiky. Vzhledem k tomu, že motivace
i zdĤvodĖování evropské integrace souviselo s obavami z opakování hrĤz svČtových
válek, první dohody se týkaly sektorĤ, které rozhodovaly o možnosti militarizace státĤ
– uhlí, ocel, jaderná energie.
Evropská unie nevznikla na základČ jednorázového rozhodnutí shora. Formovala se
postupnČ, jako by tajnČ odlupovala politikĤm þásti státní suverenity. V roce 1951
vzniklo Evropské spoleþenství uhlí a oceli (Montánní unie), roku 1957 Evropské
hospodáĜské spoleþenství (EHS) a Evropské spoleþenství pro atomovou energii
(Euratom). Na základČ Ĝímských smluv tak vznikla malá „Evropa šesti“, kterou tvoĜily
Francie, Itálie, SRN, Belgie, Holandsko a Lucembursko. K tČmto institucím se postupnČ pĜidávaly další zemČ. V roce 1967 slouþením Ĝídicích orgánĤ tČchto tĜí organizací
vznikla Evropská spoleþenství s þlenstvím dvanácti zemí. Význam této nové instituce
postupnČ narĤstal. Na tento vývoj v únoru 1992 navázal podpis Maastrichtské smlouvy
– a vytváĜení Evropské unie. I když tímto krokem evropská integrace pokroþila, zdaleka se nedá hovoĜit o vtvoĜení nČjakého superstrátu: napĜíklad výdaje, spadající pod
pravomoci Evropské unie, pĜedstavují pĜibližnČ tĜi procenta veĜejných výdajĤ všech
þlenských zemí Unie, zbývajících 97 % výdajĤ pak zĤstává na státní úrovni þi v rukou
místní samosprávy.
Po všech promČnách, jimiž prošla, zĤstává Evropská unie stále nČco mezi tradiþní mezinárodní organizací a státem, nebo je tak trochu obojím. VytváĜí se politický systém, v nČmž by mohla být – a þásteþnČ už je – diplomacie mezi státy nahra381
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zena demokratickými procedurami. Je to však stále instituce bez vlastní právní subjektivity, kterou mČla Evropské unii pĜinést až Smlouva o ÚstavČ Evropské unie.
Takto þásteþnČ Ĝízeným a þásteþnČ živelným rĤstem se vytváĜí Unie, pro níž je mimo jiné charakteristický tzv. deficit demokracie. V tomto pozoruhodném procesu je
nejvČtším ostrĤvkem demokracie v Unii Evropský parlament. Podle Maastrichtské
smlouvy je Evropský parlament jednou z pČti institucí, která plní úkoly svČĜené Evropské unii – tČmi dalšími jsou Rada ministrĤ, Komise, Soudní dvĤr a Úþetní dvĤr. Parlament vznikl ale již na základČ ěímské smlouvy v roce 1957. PĤvodnČ ovšem existoval
pod názvem ShromáždČní a mČl jen konzultativní pravomoci. Název „Evropský parlament“ byl pĜijat v roce 1962.
ObdobnČ jako celá Evropská unie je i Evropský parlament velmi originální institucí.
Sídlí ve Štrasburku, který je pokládán za mČsto francouzsko-nČmeckého usmíĜení; zde
se také v bĜeznu 1958 poprvé sešel. PracovištČ má ale též v Bruselu a Lucemburku.
Pozoruhodné je, že tento triangl tČsnČ míjí Cáchy, které si vybral jako hlavní mČsto
francké Ĝíše již Karel Veliký. Europarlament je jediným orgánem Unie, který zasedá a jedná veĜejnČ. Na rozdíl od národních parlamentĤ se však vČtšina dĤležitých
þástí pracovního života europoslancĤ neodehrává na plénu, ale ve výborech. Evropský
parlament je pomČrnČ velkým tČlesem – tabulka þíslo 103 ukazuje, jak stoupal poþet
europoslancĤ.1 Ve svČtČ neexistuje žádný podobný sbor, který by pracoval s takovou
jazykovou rĤzností, pokud jde o pĜeklad jednání a dokumentĤ – po rozšíĜení na
25 þlenských státĤ s rovnými jazykovými právy se dokonce vzdálil jazykovČ pestrobarevným parlamentĤm v Indii a Jihoafrické republice. Statistikové uvádČjí, že jen v roce
2004 bylo v Evropském parlamentu pĜeloženo 686 tisíc stran nejrĤznČjších materiálĤ,
z toho nejvíce do nČmþiny (56 tisíc); do þeštiny bylo pĜeloženo 14 tisíc a do slovenštiny 13 tisíc stran.
Tabulka þ. 103: RģST POýTU ýLENģ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
období
1952 - 1957
1958 - 1972
1973 - 1979
1979 - 1981
1981 - 1985
1986 - 1994
1994 - 1995
1995 - 2004
2004 - dosud

poþet poslancĤ
78
142
198
410
434
518
567
626
732

Demokracie bývá zpravidla s parlamentem spojována ve tĜech rovinách: volbou poslancĤ, zákonodárnou mocí a vyvažováním výkonné i soudní moci. Maastrichtská
1

COBERT, Richard, JACOBS, Francis, SHACKLETON, Michael: The European Parliament.
Sixth edition. London: John Harper Publishing, 2005, s. 10.
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smlouva (1992) a Amsterodamská smlouva (1997) roli europarlamentu posílily. RozrĤstá se agenda ve všech základních liniích práce ústĜedních zastupitelských sborĤ, jimiž je legislativní pravomoc, rozpoþtová pravomoc a kontrolní pravomoc.
Zatím ale zdaleka nedorostla úrovnČ práv a povinností národních parlamentĤ. I zvýšené legislativní pravomoci europarlamentu ponechávají zákonodárnou iniciativu
na Komisi þi RadČ ministrĤ; završení legislativního procesu zĤstává na RadČ þi na
dohodČ s Radou. Právo odvolat komisi sice existuje, ale europarlament nikterak sám o
sobČ na Radu nedosáhne. Nejvíce pravomocí má Evropský parlament v rozpoþtové
oblasti, ale i tam musí poþítat s limity a potĜebou kompromisĤ. Svázané ruce má napĜíklad u pevnČ stanovených výdajĤ. V této chvíli je nejdemokratiþtČjším prvkem
v práci europarlamentu i celé Unie volba poslancĤ. Mapa þíslo 10 pak názornČ
ukazuje nejen proces rozšiĜování, ale též aktuální zastoupení þlenských zemí
v Evropském parlamentu a poþet jejich hlasĤ v RadČ Evropské unie.
Mapa þ. 10: ROZŠIěOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE
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16.1. Volební systém a právo
Volby do Evropského parlamentu se konají každých pČt let. Samotný akt voleb
procházel velkými promČnami. Když se tento, Ĝeþeno slovy ěímské smlouvy z roku
1957, zástupce „lidu státĤ, sdružených v Evropském spoleþenství“, sešel v roce 1967
poprvé, vybraly europoslance národní parlamenty. V záĜí 1976 Bruselským protokolem (Akt týkající se voleb poslancĤ Parlamentu pĜímými všeobecnými volbami;
rozhodnutí 76/787/ECSC, EEC, Euratom) rozhodly þlenské zemČ Evropských spoleþenství, že volby do Evropského parlamentu budou na základČ všeobecného volebního práva pĜímé. První pĜímé volby se pak konaly v þervnu 1979, a to v devíti státech – Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, Holandsku, SRN, Dánsku, Irsku a ve Velké
Británii. K pĤvodním státĤm se v roce 1981 pĜipojilo ěecko, v roce 1987 pak to bylo
ŠpanČlsko a Portugalsko.
Bruselský protokol Ĝešil takové otázky voleb jako je délka trvání mandátu þi volitelnost. Nevymezil ale, jaký systém bude ve volbách užíván. Ponechal na jednotlivých
þlenských státech, aby o této otázce rozhodly samostatnČ. Tak se pĤvodnČ volby do
Evropského parlamentu konaly v každé þlenské zemi Unie na základČ takového
systému, který je užíván pĜi volbách zákonodárného sboru dané zemČ. Proto volili
v Belgii, Dánsku, SRN, Itálii, Lucembursku a Holandsku podle systému kandidátních
listin (s výjimkou Islandu, kde se až do jeho vystoupení z Unie v roce 1985 volilo
podle relativního vČtšinového systému pro jednomandátové obvody). Irové se rozhodli
pro použít preferenþní systém jednojmenného pĜenosného hlasování. Velká Británie
zĤstala vČrná svému relativnímu vČtšinovému systému pro jednomandátové obvody –
ovšem s výjimkou Severního Irska, kde se volilo podle systému jednojmenného pĜenosného hlasování. V roce 1999 pak Velká Británie pĜešla v pĜípadČ voleb do Evropského parlamentu na systém pomČrného zastoupení, pĜiþemž si vybrala systém kandidátních listin s uzavĜenými listinami. Francie pĤvodnČ užívala dvoukolový vČtšinový
systém. ZmČnila však svoje principy voleb do Evropského paramentu v roce 1977 a
pĜijala zásady systému kandidátních listin (byĢ zĤstala vČrna vČtšinovému systému ve
volbách do národního parlamentu). PĤvodnČ zavedla jeden celonárodní obvod (s pČtiprocentním kvorem), pĜed volbami v roce 2004 ovšem zĜídila osm vícemandátových
okruhĤ. Za této pomČrnČ nepĜehledné situace pĜirozenČ vznikaly požadavky na sjednocení volebních pravidel – již od roku 1979 existoval v Parlamentu speciální podvýbor,
který zkoumal možnost zavedení jednotného systému buć v podobČ smíšeného systému nČmeckého typu, nebo pomocí systému pomČrného zastoupení. Na rozhodnutí o
sjednocení volebního systému pĜi výbČru poslancĤ do europarlamentu bylo však nutné
poþkat více než dvacet let.
V kvČtnu 2002 pĜijala Rada Evropské unie rozhodnutí 8964/02 o volbách do
Evropského parlamentu, které znamenalo doplnČní Aktu z roku 1976. Podle novelizovaného þlánku 1 tak „v každém þlenském státČ budou þlenové Evropského parlamentu
voleni na základČ pomČrného zastoupení, a to buć za použití systému kandidátních
listin, nebo systému jednojmenného pĜenosného hlasování“. ZároveĖ Rada uložila
státĤm, aby pĜijaly opatĜení, která by umožnila volit pomocí preferenþních listin a sta384
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novily kvorum, které by nepĜesahovalo pČt procent hlasĤ. V roce 2004 pak byli poslanci Evropského parlamentu z 25 þlenských státĤ voleni na základČ systému
pomČrného zastoupení. Tabulka þíslo 104 ukazuje, jak vypadaly v rámci základního
sjednocení volebních principĤ variace v jednotlivých zemích.1
Tabulka þ. 104: VOLEBNÍ SYSTÉM
PěI HLASOVÁNÍ O EVROPSKÉM PARLAMENTU, 2004

Belgie
ýesko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie

regionální
celostátní
celostátní
celostátní
celostátní
regionální
regionální
regionální

preferenþní
hlasování
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ano

Kypr

celostátní

ano

nedČle

Litva

celostátní

ano

nedČle

Lotyšsko
Lucembursko
Maćarsko
Malta
NČmecko
Nizozemsko

celostátní
celostátní
celostátní
celostátní
celostátní
celostátní

ano
ano
ne
ano
ne
ano

sobota
nedČle
nedČle
sobota
nedČle
þtvrtek

Polsko

regionální

ano

nedČle

Portugalsko
Rakousko

celostátní
celostátní

ne
ano

nedČle
nedČle

ěecko

celostátní

ne

nedČle

Slovensko

celostátní

ano

nedČle

Slovinsko
ŠpanČlsko

celostátní
celostátní

ano
ne

nedČle
nedČle

Švédsko

celostátní

ano

nedČle

UK - Velká Británie
UK – Severní Irsko

regionální

ne
ano

þtvrtek
þtvrtek

stát

obvod(y)

volební den

metoda

nedČle
pátek-sobota
nedČle
nedČle
nedČle
nedČle
pátek
nedČle

d´Hondt
d´Hondt
d´Hondt
d´Hondt
d´Hondt
d´Hondt
STV
Hare-Niemeyr
Hare/nejvČtší
zbytek
Hare/nejvČtší
zbytek
Sainte-Lagüe
d´Hondt
d´Hondt
STV
Hare-Niemeyr
d´Hondt
d´Hondt+ HareNiemeyr
d´Hondt
d´Hondt
HagenbachBischoff
HagenbachBischoff
d´Hondt
d´Hondt
modifikovaná
St. Lagüe
d´Hondt
STV

Podle této tabulky byl výsledkem zmínČného rozhodnutí Rady pĜechod na jednotný
volební systém, ovšem ve dvou odlišných skupinách:
1

Tamtéž, s. 17. V originále je v pĜípadČ Slovenska uvedena Droopova metoda.
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x 23 státĤ pĜijalo systém kandidátních listin, pĜiþemž mezi nimi je ýeská republika i Slovensko. VýbČr mezi uzavĜenými a otevĜenými kandidátními listinami odpovídal vnitrostátním volbám, ovšem s výjimkou ěecka.
x Dva státy se rozhodly pro systém jednojmenného pĜenosného hlasování, a to
Irsko a Malta.
Podle rozhodnutí rady kvorum ve všech státech nepĜevýšilo pČt procent, nebylo ale
zcela jednotné: Rakousko a Švédsko mČly kvorum 4 %, ěecko dokonce pouze 3 %,
v ostatních státech bylo použito pČtiprocentní kvorum. V 18 z 25 þlenských zemí Evropské unie se užívá preferenþní hlasování, byĢ odlišné podoby. Ve více než polovinČ
státĤ jsou kandidujícím subjektĤm pĜidČlovány mandáty pomocí d´Hondtovy metody
volebního dČlitele. VýraznČ pĜevládá pojetí státu jako jednoho volebního obvodu.
Maastrichtská smlouva zavedla pojem „obþanství Unie“. Obþanem Evropské unie je
každá osoba, která má státní pĜíslušnost þlenského státu Unie. Mezi právy obþanĤ Unie
je mimo jiné i volební právo. Každý obþan Unie, pobývající v þlenském státu, jehož
není státním pĜíslušníkem, má právo volit a být volen v obecních volbách v þlenském
státu, v nČmž pobývá, za stejných podmínek jako státní pĜíslušníci tohoto státu. ObdobnČ každý obþan Unie, pobývající ve þlenském státu, jehož není státním pĜíslušníkem, má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v þlenském státu, v nČmž pobývá, za stejných podmínek jako státní pĜíslušníci tohoto
státu. Tabulka þíslo 105 ukazuje, kolik bylo v nČkterém státČ zvoleno europoslancĤ
s jinou státní pĜíslušností.1
Tabulka þ. 105: EUROPOSLANCI S JINOU STÁTNÍ
PěÍSLUŠNOSTÍ NEŽ BYLO MÍSTO VOLEB
rok
1984
1989
1994
1999
2001
2004

1

Tamtéž, s. 21.
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státní
pĜíslušnost
poslance
Irsko
Rakousko
Francie
Nizozemí
Belgie
NČmecko
Itálie
Lucembursko
Francie
Irsko
Nizozemí
NČmecko
Finsko

místo voleb
- stát

stranická
skupina

Velká Británie
Velká Británie
Itálie
NČmecko
Itálie
Francie
Belgie
Belgie
ŠpanČlsko
Velká Británie
NČmecko
ýeská republika
Francie

socialisté
socialisté
GUE
socialisté
radikálové
zelení
zelení
liberálové
zelení
NGL
liberálové
NGL
EPP-ED
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Voleni jsou lidé s rĤznou životní zkušeností. NapĜíklad pĜi volbách do Evropského
parlamentu v roce 2004 bylo zvoleno 58 % nových þlenĤ, kteĜí dĜíve nebyli europoslanci, ovšem mezi starými 15 þlenskými státy to bylo jen 46 % a 28 % europoslancĤ
za nových 10 státĤ mČlo praxi v europarlamentu buć jako kooptovaní poslanci po
vstupu svých zemí do Unie, nebo jako pozorovatelé. Šest europoslancĤ, zvolených
v roce 2004, vykonává tuto funkci již od roku 1979. V roce 2004 bylo zvoleno 36,6 %
nových europoslancĤ, kteĜí mají za sebou praxi v národním parlamentu a 16 % pracovalo v minulosti ve funkci ministra. Osm z nových europoslancĤ zastávalo dĜíve funkci
premiéra, z toho polovina v nových þlenských státech. MČnilo se zastoupení žen
v europarlamentu. V roce 1979 tvoĜily europoslankynČ 16,8 % celého sboru, po volbách v roce 2004 je to 30,3 %.
Mandát poslancĤ Evropského parlamentu je volný. Není pĜípustné, aby poslanec Evropského parlamentu byl zároveĖ poslancem zákonodárného sboru státu, kde
byl zvolen i do Evropského parlamentu. Existuje však i nesluþitelnost mandátu poslance Evropského parlamentu, a to pro ministry þlenských státĤ Evropské unie, evropské
komisaĜe, þleny Soudního dvora a úĜedníky v institucích Evropské unie.
Poþet europoslancĤ za jednotlivé þlenské státy se urþuje v zásadČ podle poþtu
jejich obyvatel. V souvislosti s dohodami z Nice þi s textací Smlouvy o ÚstavČ Evropské unie se þasto hovoĜí o nerovnoprávném zastoupení jednotlivých státĤ v Evropském
parlamentu, Komisi þi RadČ. Jenže spravedlivČ vyjádĜit váhu jednotlivých zemí a obþanĤ v Unii je obtížné. Evropský parlament je toho názorným pĜíkladem. Na první
pohled je zĜejmé, že hlas NČmecka, které zastupuje 99 europoslancĤ, je silnČjší než
pozice Lucemburska, které má šest europoslancĤ. Jenže zastoupení voliþĤ nemusí
odpovídat tomuto pomČru. MĤže být vyjádĜeno v rovnosti hlasĤ všech obþanĤ Unie,
což by znamenalo, že by na každý mandát pĜipadalo stejné množství voliþĤ. Nebo
mohou být pravidla nastavena tak, že by nebyla zaruþena rovnost hlasĤ mezi obþany jednotlivých státĤ Unie; tak tomu také je – a to v neprospČch obþanĤ velkých státĤ. Tabulka þíslo 106 ukazuje, kolik obyvatel pĜipadalo pĜi volbách roku
2004 v jednotlivých þlenských zemích Evropské unie na jednoho europoslance.1 PĜi
volbách roku 2004 jeden nČmecký europoslanec zastupoval 832 tisíc obyvatel
Spolkové republiky, kdežto Lucemburþan jen 77 tisíc – hlas voliþe z Lucemburska
mČl vČtší váhu než hlas nČmeckého voliþe.
V zásadČ tedy platí, že þím vČtší zemČ, tím více europoslancĤ, ale též více obyvatel na jeden mandát. V ýesku, kde se volí 24 europoslanci, pĜipadalo v roce 2004 na
jeden mandát pĜibližnČ 427 tisíc obyvatel, na Slovensku, kde se volí 14 europoslancĤ,
okolo 387 tisíc obyvatel. To ale zároveĖ znamená, že pĜi volbách do Evropského
parlamentu je porušována jedna z nejdĤležitČjších demokratických zásad – princip rovnosti hlasĤ.

1
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Tabulka þ. 106: POýET OBYVATEL PěIPADAJÍCÍCH
NA JEDEN POSLANECKÝ MANDÁT EP, 2004
(V ZÁVORCE 1999)
stát
Belgie
ýesko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maćarsko
Malta
NČmecko
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
ěecko
Slovensko
Slovinsko
ŠpanČlsko
Švédsko
Velká Británie
EU celkem

poþet
europoslancĤ
24 (25)
24
14 (16)
6
14 (16)
78 (87)
13 (15)
78 (87)
6
13
9
6 (6)
24
5
99 (99)
27 (31)
54
24 (25)
18 (21)
24 (25)
14
7
54 (64)
19 (22)
78 (87)
732 (626)

poþet obyvatel na jeden
mandát v tisících
431 (409)
427
387 (332)
224
372 (323)
775 (678)
305 (249)
744 (663)
129
277
256
77 (72)
436
79
832 (829)
604 (508)
715
438 (399)
454 (385)
444 (422)
387
287
746 (616)
473 (402)
773 (681)
624 (600)

Výsledek eurovoleb vždy výraznČ ovlivnila úþast. Z tabulky 107 vyplývá, že pĜi
volbách do Evropského parlamentu dochází v prĤbČhu let k výkyvĤm volební
aktivity.1 PĜi posledních volbách se úþast pohybovala od 17,0 % oprávnČných voliþĤ
na Slovensku po 90,8 % v Belgii. Jenže v Belgii, stejnČ jako v ěecku a Lucembursku,
je úþast ve volbách povinná. Jak ukazuje tabulka, v posledních volbách malou úþast
vykazovaly pĜedevším novČ vstoupivší zemČ. Je ovšem tĜeba též pĜipomenout, že poþet
oprávnČných voliþĤ vzrostl od EU-9 se 184 milionĤ v roce 1979 na 352 milionĤ v roce
2005 v EU-25.

1
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Tabulka þ. 107: VOLEBNÍ ÚýAST
PěI VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
stát
Belgie
ýesko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maćarsko
Malta
NČmecko
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
ěecko
Slovensko
Slovinsko
ŠpanČlsko
Švédsko
Velká Británie
EU celkem

1979
EU-9
91,6
47,1
60,7
63,6
85,5
88,9
65,7
57,8
31,6
63,0

1984 1989 1994 1999
2004
EU-10 EU-12 EU-12 EU-15 EU-25
92,2
90,7
90,7
90,0
90,8
28,3
52,3
46,1
52,9
50,4
47,9
26,8
30,1
39,4
56,7
48,7
52,7
47,0
42,8
47,6
68,3
44,0
50,5
58,8
83,9
81,5
74,8
70,8
73,1
71,2
48,4
41,3
87,0
87,4
88,5
85,8
89,0
38,5
82,4
56,8
62,4
60,0
45,2
43,0
50,5
47,2
35,7
29,9
39,3
20,9
51,1
35,5
40,4
38,6
49,0
42,4
77,2
79,9
71,2
70,2
63,4
17,0
28,3
54,8
59,1
64,4
45,1
38,3
37,8
32,6
36,2
36,4
24,0
38,8
61,0
58,5
56,8
49,4
45,7

Poznámka: Po pĜijetí do EU byla ve volbách do EP úþast v ěecku roku 1981 78,6 %, v Portugalsku roku 1987 72,2 %, ve ŠpanČlsku roku 1987 68,9 %, ve Švédsku roku 1995 41,6 %, ve
Finsku roku 1996 60,3 % a v Rakousku 67,7 % oprávnČných voliþĤ.

Porovnání výsledkĤ eurovoleb s posledními pĜedcházejícími tĜemi volbami státních
parlamentĤ naznaþuje, že neexistuje pĜímá spojitost mezi volební úþastí ve volbách
do Evropského parlamentu a pĜi volbách státního zákonodárného sboru. Tuto
skuteþnost ukazuje tabulka þíslo 108.1 Tabulka pouze pĜipomíná, že je výraznČ menší
úþast v eurovolbách v zemích, v nichž není zákonná povinnost jít hlasovat.

1

Post European Elections 2004 Survey. Flash Eurobarometer 162 (Fieldwork: June 2004; Publication:
July 2004), s. 8 a 10. – http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm
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Tabulka þ. 108: POROVNÁNÍ VOLEB DO STÁTNÍHO PARLAMENTU
A VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
stát
Belgie
ýesko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maćarsko
Malta
NČmecko
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
ěecko
Slovensko
Slovinsko
ŠpanČlsko
Švédsko
Velká Británie

volby 1
91,2
76,3
84,3
68,9
68,6
68,0
66,1
87,4
94,3
52,9
71,9
88,3
68,9
97,2
79,0
79,1
52,1
61,1
86,0
76,3
75,4
84,7
78,1
81,4
77,8

volby 2
90,6
74,0
86,0
57,4
65,3
60,3
62,6
82,9
90,1
58,2
71,2
86,5
56,7
95,4
82,2
80,0
47,9
62,8
80,4
75,0
84,3
76,3
68,7
80,1
71,5

volby 3
91,9
58,0
87,2
58,2
69,7
72,9
61,9
81,5
91,8
55,9
71,5
91,7
73,5
96,0
79,1
78,9
46,3
62,3
84,3
76,5
70,0
72,1
75,7
81,1
59,4

EP 2004
90,8
28,3
47,9
26,8
39,4
42,8
58,8
73,1
71,2
48,4
41,3
89,0
38,5
82,4
43,0
39,3
20,9
38,6
42,4
63,2
17,0
28,3
45,1
37,8
38,9

Podle výzkumu, který provádČl Eurobarometer, jako nejdĤležitČjší dĤvod své volební pasivity v eurovolbách roku 2004 uvádČlo 22 % dotázaných nedĤvČru k Evropské
unii a její politice obecnČ (v nových þlenských stádech to bylo 34 %). Nezájem o politiku jako takovou deklarovalo 14 % (v nových þlenských státech to bylo 21 %), nedostatek þasu 13 % (v nových þlenských státech to bylo 10 %), pobyt mimo domov 10 %
(v nových þlenských státech to bylo 8 %) a nedĤvČru ve smysl voleb, které nemohou
nic zmČnit 9 % (v nových þlenských státech to bylo 14 %) dotázaných.1

16.2. Politické strany
Charakteristika hodnotové orientace politických stran v Evropské unii se nejþastČji
provádí na škále levice-pravice. Z tohoto hlediska je patrné, že v posledním období ve
volbách do Evropského parlamentu a) vítČzí strany pravého stĜedu, b) voliþi
1

Tamtéž, s. 17.
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v eurovolbách þasto hlasují jinak než v pĜípadČ domácích voleb. Také ve volbách
roku 2004 voliþi upĜednostĖovali opoziþní strany, což platí i o ýesku. Vládní strany
zvítČzily jen v nČkolika zemích Unie. A nezáleželo na ideové orientaci – vládnoucí
levice prohrála napĜíklad ve Velké Británii, Polsku, Maćarsku a v NČmecku, naopak
vládnoucí pravice ve Francii, Portugalsku, Dánsku a v Itálii. Ze státĤ s více než padesáti kĜesly v Evropském parlamentu zvítČzila vládní strana pouze ve ŠpanČlsku, ale tamní
socialisté získali své vládní pozice tČsnČ pĜed eurovolbami. Naopak vládnoucí pravicová strana získala nejvíce mandátĤ ve Finsku, Lucembursku, Nizozemsku, na Kypru,
v Irsku a v ěecku. Vládní strany slavily úspČch i na Slovensku.
I když nelze hovoĜit o tom, že v roce 2004 pravice v Unii výraznČ vyhrála, své pozice v Evropském parlamentu si upevnila. Je pĜíznaþné, že s výjimkou Estonska celá
þást postsocialistické stĜedovýchodní Evropy, která se dostala v kvČtnu do Evropské unie, hlasovala pĜevážnČ pravicovČ. Takovémuto zvláštnímu ideologickému
dČlení v zásadČ odpovídá i výsledek výzkumu, který v pĜedveþer voleb provádČl Eurobarometer a který znázorĖuje tabulka þíslo 109.1
Tabulka þ. 109: IDEOLOGICKÁ ORIENTACE OBýANģ EVROPSKÉ UNIE
(únor - bĜezen 2004, údaje v procentech)
staré státy EU-15
nové státy EU

levice
36
22

stĜed
40
47

pravice
25
31

Stejná instituce provádČla i výzkum ztotožnČní obþanĤ Unie s nČjakou politickou
stranou. Jak ukazuje graf þíslo 18, i v tomto ohledu novČ pĜijaté státy ze stĜedovýchodní Evropy vykazují vČtší skepsi vĤþi stranictví než státy pĤvodní patnáctky.2
V Evropském parlamentu se vytváĜejí politické skupiny-kluby. Politické skupiny napomáhají identifikaci europoslancĤ s Unií a voliþĤ s pĜedstavou euroobþana. Tyto
kluby nejsou rozdČleny teritoriálnČ podle státĤ, v nichž byli poslanci zvoleni, ale podle
„nadnárodních“ ideovČ politických orientací. Europoslanci nezasedají v jednacím sále
parlamentu podle pĜíslušnosti k národní delegaci, ale podle zaĜazení do politických
skupin. TČch je v souþasné dobČ sedm, ne všichni poslanci Evropského parlamentu
jsou zaĜazeni.
Skupiny v Evropském parlamentu mají pĜibližnČ stejná práva þi privilegia jako stranické kluby v parlamentech liberálnČ demokratických státĤ. V roce 1979 byla nejpoþetnČjší skupina socialisticky orientovaných poslancĤ (v pĜedveþer voleb roku 1994 to
bylo 198 poslancĤ), za níž následovali kĜesĢanští demokraté – Lidová strana (v pĜedveþer voleb roku 1994 to bylo 162 poslancĤ), liberální demokraté (v pĜedveþer voleb
roku 1994 to bylo 44 poslancĤ), komunisté se svými spojenci a následnČ pak zelení.
1

Eurobarometer Spring 2004. Joint Full Report of Eurobarometer 61 and CC Eurobarometer 2004.1.
(Fieldwork: February-March 2004; Publication: July 2004), s. 3. –
http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm
2
Post European Elections 2004 Survey. Citované vydání, , s. 22.
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Tabulka þíslo 110 ukazuje rozdČlení europoslancĤ do politických skupin podle státĤ
na konci roku 2005 – a upozorĖuje, že po volbách roku 2004 je nejsilnČjší skupinou
klub Evropské lidové strany a Evropských demokratĤ, za ním následují socialisté a
Aliance liberálĤ a demokratĤ pro Evropu.
Graf þ. 18: IDENTIFIKACE S NċJAKOU POLITICKOU STRANOU
(rok 2004, údaje v procentech)

Tabulka þ. 110: ROZDċLENÍ KěESEL V EP
PODLE POLITICKÝCH SKUPIN A ýLENSKÝCH STÁTģ
státy EU

EPP-ED

PES ALDE

Belgie

6

7

ýesko

14

2

Dánsko

1

5

4

NČmecko

49

23

7

Estonsko

1

3

2

ěecko
ŠpanČlsko
Francie

11
24
17

8
24
31

2
11

Irsko

5

1

1
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6

Zelení/
EFA
2

EUL/
NGL

IND/
DEM

6

1

1

1

1

13

7

UEN

3

celkem
poslancĤ
24

1

24

NI

1

14
99
6

3
6

4
1
3

1
3

1

1

7
4

24
54
78
13
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státy EU

EPP-ED PES ALDE
24

Kypr

3

1

Litva

3

1

Lotyšsko

2

2

7

Lucembursko
Maćarsko

3
13

1
9

1
2

Malta

2

3

Nizozemí
Rakousko
Polsko

7
6
19

7
7
8

Portugalsko

9

12

Slovinsko

4

1

Slovensko
Finsko

8
4

3
3

5

1

1

Švédsko

5

5

3

1

2

celkem

12

EUL/
NGL
7

Itálie

Velká Británie

16

Zelení/
EFA
2

IND/
DEM
4

UEN

NI

9

4

2

celkem
poslancĤ
78
6

1

4

9

2

13

1

6
24
5

5

4
2

2

4

2
10

7

3
6

3

27
18
54
24

2

7
3
3

28

19

12

5

1

11

268

200

88

42

41

37

14
14
19

27

2

78

29

732

Politické skupiny Evropského parlamentu poþátkem roku 2006:
x EPP-ED, Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats – skupina Evropské lidové strany a Evropských demokratĤ.
Z ýeské republiky do tohoto klubu patĜí ODS a KDU-ýSL, ale i SNK-ED; ze
Slovenské republiky SDKU-DS, KDH a SMK.
PĜedseda: Hans-Gert Poettering.
x PES, Socialist Group in the European Parlament – skupina Strany evropských
socialistĤ. Z ýeska do tohoto klubu patĜí ýSSD; ze Slovenska strana SMċR –
sociální demokracie.
PĜedseda: Martin Schulz.
x ALDE, Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe – skupina Aliance liberálĤ a demokratĤ pro Evropu.
PĜedseda: Graham R. Watson.
x Zelení/EFA, Group of the Greens/European Free Alliance – skupina Zelených a
Evropské svobodné aliance.
PĜedseda: Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni.
x EUL/NGL, Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left –
skupina Konfederace evropské spojené levice a Severské zelené levice. Z ýeska
do tohoto klubu patĜí KSýM.
PĜedseda: Francis Wurtz.
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x IND/DEM, Independence/Democracy Group – samostatná skupina Nezávislosti
a demokracie.
PĜedsedové: Jens-Peter Bonde a Nigel Farage
x UEN, Union for Europe of the Nations Group – skupina Unie pro Evropu národĤ.
PĜedsedové: Brian Crowley a Cristiana Muscardini
x NezaĜazení poslanci jsou v tabulce þíslo 110 uvedeni ve sloupci oznaþeném „NI“.
Do této skupiny mimo jiné patĜí i slovenští poslanci za LS-HZDS
NČkteré z tČchto skupin pĤsobí jako kluby evropských stran. Tyto strany nefungují jako klasické politické strany, jsou daleko více federací národních stran se stejným þi
obdobným ideologickým zamČĜením. Tyto evropské strany sice zpravidla formují
obecný program, ze kterého národní strany þasto þerpají, zpravidla ale výraznČji neovlivĖují ani volební strategii stran, ale ani volební chování obþanĤ. PĜedstavují nový
prvek evropského politického systému a rĤst jejich významu závisí pĜedevším na tom,
jak se tento evropský politický systém bude dál vyvíjet. Za nejvýznamnČjší evropské
politické strany lze pokládat Stranu evropských socialistĤ, Evropskou lidovou stranu
a Evropské liberální demokraty. Formuje se i Strana evropské levice.
Strana evropských socialistĤ (Party of European Socialists, PES, v ýesku se nČkdy uvádí Evropská sociálnČdemokratická strana) vidí své koĜeny v založení První
internacionály roku 1864. Její vlastní historie je ale datována od roku 1957, kdy se na
svém prvním kongresu sešli zástupci socialistických a sociálnČdemokratických stran
þlenských státĤ Evropského spoleþenství uhlí a oceli. Prvních jednání se úþastnilo šest
stran ze šesti zemí. Na zaþátku roku 2006 PES sdružovala 33 plnoprávných þlenĤ –
socialistických a sociálnČdemokratických stran a stran práce – z þlenských státĤ Evropské unie, Norska, Rumunska a Bulharska. ýleny jsou i ýSSD z ýeska a strana
SMċR-SD ze Slovenska. ZároveĖ se práce PES úþastnilo pČt pĜidružených stran a pČt
stran-pozorovatelĤ. Sekretariát PES sídlí v Bruselu.
Evropská lidová strana (European People's Party, EPP) byla založena v roce 1976
jako reakce na západoevropskou integraci. Historici ovšem upozorĖují na pokusy propojit evropské kĜesĢanské strany už v roce 1925. Roku 1996 se EPP spojila
s celoevropsky pĤsobící Evropskou unií kĜesĢanských demokratĤ (EUCD) a rozšíĜil se
její vliv i za hranice Evropské unie. Od té doby se þlenem EPP mĤže stát každá kĜesĢansko-demokraticky orientovaná strana jak z þlenských zemí Evropské unie, tak i ze
zemí, které podaly oficiální žádost o þlenství v Unii. Na zaþátku roku 2006 sdružovala
41 þlenĤ – mezi nimi z ýeska KDU-ýSL a ze Slovenska tĜi strany: KDH, SDKU
a SMK. ZároveĖ v EPP pĤsobilo 10 pĜidružených stran a 16 stran-pozorovatelĤ. Sekretariát EPP sídlí v Bruselu.
Strana Evropští liberální demokraté (European Liberal Democrat and Reform,
ELDR) mapuje svoji historii od roku 1976, ovšem oficiálnČ vznikla roku 1993. Na
zaþátku roku 2006 ELDR sdružovala 47 stran ve 33 zemích – mezi nimi z ýeska ODA
a ze Slovenska stranu ANO. Sekretariát ELDR sídlí v Bruselu.
Ustavující sjezd Strany evropské levice (European Left, EL) se konal v roce 2004.
Své zaþátky EL odvozuje od schĤzky pĜedstavitelĤ nČkterých evropských levicových
socialistĤ, komunistických a rudo-zelených stran v roce 1998. Prvního sjezdu EL se
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v roce 2005 úþastnili delegáti ze 16 þlenských stran, mezi nimiž je z ýeska Strana
demokratického socialismu, a osm stran-pozorovatelĤ, k nimž patĜí i KSýM z ýeska
a KSS ze Slovenska.

16.3. ýesko a eurovolby 2004
Porovnání výsledkĤ voleb do Evropského paramentu v ýesku a na Slovensku ukazuje celou Ĝadu shodných i odlišných rysĤ. PĜedevším došlo ke sblížení volebních pravidel. V ýesku pĜijatý zákon þíslo 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu zavedl volby v rámci jednoho celostátního volebního obvodu. To je princip, který je na Slovensku uplatĖován pro volby do Národní rady. Struktura kandidátek jednotlivých stran se tak v ýesku stala pevnČjší. ZmínČný zákon pĜepokládá, že zakroužkováním jména lze posunout kandidáta z libovolného místa na þelo kandidátky, a to
pomocí pČti procent preferenþních hlasĤ. Tato zmČna znamenala, že se onČch pČt
procent nepropoþítávalo v rámci hlasĤ odevzdaných v kraji, ale v rámci celého státu –
tedy z relativnČ vČtšího množství hlasĤ. Zákon stanovil kvorum pro zisk mandátu na
pČt procent z celkového poþtu odevzdaných hlasĤ, pĜiþemž toto kvorum platí i pro
koalice stran. Zachovával používání dǯHondtovy metody i pro eurovolby.
Voleb se v ýesku úþastnilo 31 politických stran, koalic a hnutí, z nichž se do Evropského parlamentu dostalo šest; výsledky ukazuje tabulka þíslo 111. Jeden ze zvolených poslancĤ, a to za KSýM, je cizím státním pĜíslušníkem, konkrétnČ Spolkové
republiky NČmecko. Volební úþast byla 28,32 %. Tento výsledek do znaþné míry
kontrastuje s referendem o vstupu do Evropské unie, které se v ýesku konalo v roce
2003. Toho se zúþastnilo 55,21 % oprávnČných voliþĤ, pĜiþemž 77,33 % z nich Ĝeklo
„ano“ vstupu. Ovšem rozdíl nebyl jen v úþasti, ale i v orientaci vítČzných stran a eurooptimistickém výsledku referenda.
Tabulka þ. 111: VÝSLEDEK VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V ýESKÉ REPUBLICE, 2004
kandidující strana
ODS
KSýM
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
KDU-ýSL
ýSSD
NEZÁVISLÍ
Balbínova poetická strana
DČlnická strana
Helax – Ostrava se baví
Humanistická aliance
Konzervativní strana
Koruna ýeská (monarchistická strana)
Masarykova demokratická strana

hlasy v %
30,04
20,26
11,02
9,57
8,78
8,18
0,59
0,18
0,14
0,17
0,21
0,19
0,18

mandáty
9
6
3
2
2
2
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kandidující strana
Národní koalice
Nezávislá iniciativa (NEI)
Pravý Blok
Republikáni Miroslava Sládka
„Sdružení nestraníkĤ“
Strana pro otevĜenou spoleþnost
Strana demokratického socialismu
Strana obþanĤ republiky ýeské
Strana práce
Strana venkova – spojené obþanské síly
Strana za životní jistoty
Strana zdravého rozumu
Strana zelených
SVOBODNÍ
Unie liberálních demokratĤ
„V. Kožený – Obþanská demokracie“
Všeobecná obþanská strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené EvropČ

hlasy v %
0,12
0,71
1,17
0,67
0,50
0,23
0,07
0,11
0,07
0,50
0,51
0,27
3,16
0,05
1,69
0,08
0,03
0,39

mandáty

Mnohé pro pochopení volebního chování lze vyþíst z programĤ u tČch stran, koalic
a hnutí, které v eurovolbách uspČly.1 Tabulka þíslo 112 ukazuje, jaký postoj tyto subjekty k Unii zastávají. Samotné výrazy „europesimismus“ a „eurooptimismus“ jsou
v tomto pĜípadČ pouze orientaþní a pomáhají vyjádĜit pouze hlavní smČĜování: jednotlivé politické strany vyjadĜují svĤj postoj k Unii rĤznČ sofistikovanou formou, pĜiþemž
obČ orientace mohou mít jednoznaþný charakter, þi naopak mohou být podmínČné
s dĤrazem na þas nebo naplnČní urþitých pĜedpokladĤ. PravdČpodobnČ výraznČjším
projevem optimistického þi pesimistického vztahu stran k Unii mohl být jejich postoj
v pĜípadČ konání referenda o SmlouvČ o ústavČ Evropské unie, k nČmuž ale nedošlo.
Výsledky a programy naznaþují, že strany, které v ýesku projevovaly málo zdĤvodnČný eurooptimismus, vyvolávaly dojem, že špatnČ chápou povinnost zastupovat své voliþe a pĜíliš se orientují na unijní struktury. Ukazuje se zároveĖ, že hlasování
proti stranám vládní kolice bylo v ýesku výraznČjší než pravicové hlasování. NejúspČšnČjší strana vládní koalice, KDU-ýSL, skonþila až þtvrtá, ýSSD jako nejvČtší
vládní strana jako pátá. Unie svobody-DEU, tĜetí þlen koalice, se v rámci Unie liberálních demokratĤ se ziskem 1,69 % hlasĤ propadla hluboko pod práh, za nímž se získávají poslanecké mandáty.
Pozoruhodným jevem na politické scénČ v ýesku byl úspČch dvou neparlamentních hnutí. Uskupení SNK a Evropští demokraté obsadilo tĜetí pĜíþku a pĜedbČhlo
všechny vládní strany. Zdá se, že strana Evropští demokraté v té dobČ pĜebírala
1

O vztahu stran k Evropské unii ve volbách roku 2002 viz PETěÍK, Jaroslav: Postoj politických stran
k EU ve volební kampani 2002 – ýeská republika. In: Evropská otázka ve volebních kampaních.
Editor J. Šedo. Brno: Masarykova univerzita v BrnČ, 2003, s. 11 - 36.

396

Volební souþasnost

voliþe Unie svobody-DEU. Tento úspČch Evropských demokratĤ sám o sobČ nezaruþuje, že vydrží déle než jedno volební období.
Tabulka þ. 112: POSTOJ K EVROPSKÉ UNII
– VOLEBNċ ÚSPċŠNÉ STRANY V ýESKU
strana

program

charakteristika

europesimismus: proti „federalistickému modelu“ EU, uzavírání
ekonomiky EU, právo EU je produkt lobbyismu a korporativních
Manifest þeského
skupin, instituce a procedury EU jsou þasto ústavní anomálií,
ODS
eurorealismu, 2001
netransparentní a s malou autoritou u veĜejnosti, zahraniþní politika je protiamerická
europesimismus: nepĜipravenost ekonomiky ýR na konkuNadČje pro ýeskou renþní prostĜedí EU, nerovnoprávné postavení, pasivní podKSýM
republiku, 2004
Ĝizování ýR orgánĤm EU, tČžkopádnost a byrokracie EU –
ale též nové možnosti ýR v EU
Teze politického
eurooptimismus: þlenství v EU nemá alternativu, vstup do EU
programu - Evropští
SNK-ED
není cílem, ale prostĜedkem pro rozvoj
demokraté, 2003
KĜesĢanskodemo- eurooptimismus: EU uskuteþĖuje cíl KDU-ýSL, jímž je sociálnČ
kratická politika
tržního hospodáĜství, pĜedstavuje optimální propojení ekonomiky
KDU-ýSL
pro 21. století, 2003
volného trhu a sociálnČ odpovČdného Ĝádu
eurooptimismus: vstup do EU v nejvyšším národním zájmu, EU
Evropský manifest, je úspČšný projekt zajišĢující bezpeþnost, stabilitu, svobodu nároýSSD
2001
dĤ i jedincĤ, solidaritu a sociální spravedlnost, EU je odpovČdí na
výzvy globalizace
europesimismus
NEZÁVISLÍ

ÚspČch strany NEZÁVISLÍ, v jehož þele stála dvojice Vladimír Železný a Jana
Bobošíková, znamenalo, že do politiky v ýesku výraznČ vstoupili lidé, známí
z televizního podnikání a pĤsobení. Tento prvek postmoderní politiky je v EvropČ
znám již déle, jeho nejvýraznČjším produktem je italský premiér Silvio Berlusconi.
PatĜilo ale ke koloritu eurovoleb roku 2004, že tento mediální magnát na domácí scénČ
nezvítČzil. Obdobným fenoménem jako Železný je na slovenské scénČ Pavol Rusko,
pĜedseda strany ANO. V dobČ eurovoleb byla strana ANO parlamentní stranou, byla ve
vládní koalici a sám Rusko byl ministrem hospodáĜství. Jenže strana ANO obdržela
pouze 4,65 % hlasĤ, což znamená, že nezískala v Evropském parlamentu zastoupení.
V pĜípadČ NEZÁVISLÝCH hrozí nebezpeþí, že budou stranou na jedno použití.
Nechají-li se její televizní hvČzdy uzavĜít v Evropském parlamentu, nedobudují stranické struktury a budou mít malý pĜístup do centrálních medií. První zkušenost
s eurovolbami tedy mnohé naznaþila, ale na domácí politické scénČ nemusí vést
k zásadním zmČnám.
I v ýesku byla a stále zĤstává vysoká neúþast ve volbách do Evropského parlamentu pĜedmČtem diskusí. Výzkum CVVM, který byl provádČn v þervnu 2004, zjišĢoval
motivy neúþasti v eurovolbách. Tabulka þíslo 113 pĜináší závČry tohoto výzkumu.
Z tČchto údajĤ je zĜejmé, že pouze pĜibližnČ 20 % dotázaných vázalo svoji neúþast
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v eurovolbách bezprostĜednČ na problematiku Unie. Ostatní dĤvody a pĜíþiny neúþasti
jsou obecnČjší, tedy pĜenosné i na chování a jednání v jiných volbách.
Tabulka þ. 113: DģVODY NEÚýASTI
VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Znechucení a nespokojenost s politikou
NevČdČl koho volit, neznal kandidáty
MĤj hlas nic nerozhodne
Pobyt mimo domov, prázdniny, dovolená
Nezájem o EU a EP, EP je zbyteþný
Nezájem o politiku obecnČ
Nesouhlas se vstupem do EU
Málo þasu, spousta práce, rodinné závazky
Nemoc, stáĜí
Nechodí volit, nevoliþ z pĜesvČdþení
Bez volebního prĤkazu, problémy s registrací
Nepovažoval za dĤležité, jasný výsledek
Ostatní (jiné starosti, nechtČlo se mi)
Bez odpovČdi

21
18
17
13
11
11
10
8
5
3
3
2
5
73

V souhrnu tak lze Ĝíci, že volby do Evropského parlamentu probČhly v ýesku ve
znamení pČti základních skuteþností:
x Malá úþast. Plných 71,68 % oprávnČných voliþĤ nevyužilo své volební právo, což
bylo nejvíce za celé období po roce 1989.
x ZvítČzili euroskeptici. VČtšinu v podobČ 17 mandátĤ získaly strany a uskupení,
které dávaly najevo nedĤvČru v politiku Evropské unie – tedy Obþanská demokratická strana, Komunistická strana ýech a Moravy a NEZÁVISLÍ. Také velkou neúþast lze do znaþné míry chápat jako projev nedĤvČry k Unii.
x UspČly i mimoparlamentní subjekty. Z 24 mandátĤ jich pČt obdržela uskupení,
která nebyla zastoupena v Poslanecké snČmovnČ.
x ZvítČzila pravice. PomČr mandátĤ levicových a pravicových stran byl 8 ku 16.
x ZvítČzila opozice. Strany vládní koalice získaly celkem 4 mandáty, opoziþní strany
a mimoparlamentní uskupení celkem 20 mandátĤ.

16.4. Slovensko a eurovolby 2004
Na Slovensku probČhly eurovolby na základČ zákona þ. 515/2003 Z.z. o volbách do
Evropského parlamentu. Volby se uskuteþnily v rámci jednoho volebního obvodu pĜi
použití systému pomČrného zastoupení, pĜiþemž k pĜepoþítání byla použita Hagenbach-Bischoffov metoda. Na Slovensku se rozdČlovalo 14 mandátĤ. Volební zákon
pĜedpokládá, že zakroužkováním jména lze posunout kandidáta z libovolného místa
na þelo kandidátky, a to pomocí 10 % preferenþních hlasĤ. Takto se na Slovensku
podaĜilo posunout jednoho kandidáta na volební místo, a to v pĜípadČ SMK.
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V eurovolbách kandidovalo na Slovensku 17 stran, z nichž úspČšných bylo pČt; výsledky voleb ukazuje tabulka þíslo 114. Úþast byla 16,96 %, což bylo nejménČ v celé
Evropské unii. Tato úþast se výraznČ liší od aktivity v dobČ konání referenda o vstupu do Unie, kterého se na Slovensku úþastnilo 52,15 % oprávnČných voliþĤ, pĜiþemž
92,46 % zúþastnČných hlasovalo „ano“.
Tabulka þ. 114: VÝSLEDEK VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
NA SLOVENSKU, 2004
kandidující strana
Slovenská demokratická a kĜesĢanská unie
Lidová strana - Hnuti za demokratické Slovensko
SMċR (tĜetí cesta)
KĜesĢanskodemokratické hnutí
Strana maćarské koalice - Magyar Koalíció Pártja
AKTIVNÍ ŽENY - OS Slovenska
Aliance nového obþana
Demokratická unie Slovenska
Koalice Hnuti za demokracii, Lidová unie
Koalice Slovenská národní strana, Pravá Slovenská
národní strana
Komunistická strana Slovenska
Maćarská federalistická strana
Obþanská konzervativní strana
Rómské kĜesĢanské demokratické hnutí v Slovenské
republice
Svobodné fórum
Slovenská lidová strana
Živnostenská strana Slovenské republiky

hlasy v %
17,09
17,04
16,89
16,19
13,24
0,70
4,65
0,19
1,69

mandáty
3
3
3
3
2

2,01
4,54
0,22
1,00
0,69
3,25
0,17
0,35

Na Slovensku uspČly tĜi pravicové strany a dvČ strany stĜedu. Ve srovnání
s výsledky v ýesku pak na Slovensku výraznČji bodovali kĜesĢanští demokraté. KDUýSL získalo dva mandáty a 9,57 % odevzdaných hlasĤ, na Slovensku KDH získalo tĜi
ze 14 slovenských europoslancĤ a 16,19 % z odevzdaných hlasĤ. K tomu by bylo
možné pĜiþíst i skuteþnost, že též vítČzná SDKU (tĜi mandáty, 17,09 % hlasĤ) má do
urþité míry obdobnou orientaci. PravdČpodobnČ zde sehrála velkou roli výzva biskupské konference k aktivní úþasti na volbách a to, že se volby konaly v nedČli, tedy pro
mnohé obþany bezprostĜednČ po návštČvČ kostela.
Jak naznaþuje tabulka þíslo 115, všechny strany, které uspČly, lze oznaþit za eurooptimistické. Pozoruhodný je neúspČch dvou parlamentních stran, ANO a KSS.
I ty dávaly – byĢ s výraznČ odlišnou razancí – najevo eurooptimismus.1 Ten pravdČpo1

O vztahu stran k Evropské unii ve volbách roku 2002 viz KUCHYĕKOVÁ, Petra: Volby 2002 a jejich
historicko-politické souvislosti z hlediska integrace Slovenska do EU. In: Evropská otázka ve volebních
kampaních. Citované vydání, s. 38 - 83.
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dobnČ neodpovídal náladám voliþské základny KSS, což se podepsalo na jejím výsledku. Skuteþnost, že na Slovensku nebyla jediná parlamentní strana, která by dávala najevo výhrady k institucím a procesĤm Unie, byla pravdČpodobnČ jedním
z dĤvodĤ malé úþasti v eurovolbách.
Tabulka þ. 115: POSTOJ K EVROPSKÉ UNII
– VOLEBNċ ÚSPċŠNÉ STRANY NA SLOVENSKU
strana
SDKU

program
Volební manifest,
2002

Lidová strana –
HZDS

Politická
deklarace, 2000

SMċR

Programové teze

KDH

volební program,
2002

SMK

Vyhlášení pĜed
volbami do EP,
2004

charakteristika
eurooptimismus: požadavek prohloubení
integraþního procesu s postupným posilĖováním kompetencí evropských institucí pĜi respektování zásady subsidiarity, budování spoleþné zahraniþní a bezpeþnostní politiky EU
eurooptimismus: plnohodnotné þlenství v EU
národnČ-státní zájem a nejvyšší priorita zahraniþní politiky SR
eurooptimismus: integrace do EU životní
zájem lidí, podporuje vstup vzájemnČ výhodný, dĤstojný a partnerský, pĜi respektování
principu rovnoprávnosti a národní suverenity
eurooptimismus: zlepšení statusu SR, nutnost
bojovat za kulturní identitu, potĜeba vlastní
bezpeþnostní a obranné politiky EU, ale bez
duplicity vĤþi NATO
eurooptimismus: vítá znovusjednocení Evropy, cestu k propustnČjším hranicím, nové možnosti na dosažení úrovnČ vyspČlých zemí,
vytváĜí možnosti, aby se rozdČlené, jednostrannČ uzavĜené regiony znovu rozvíjely
jako pĜirozený celek

První slovenské eurovolby mČly v nČkterých ohledech odlišné charakteristiky než
stejné volby v ýesku:
x Velmi malá úþast. Své volební právo nevyužilo 83,04 % oprávnČných voliþĤ.
x UspČli pouze eurooptimisté. Z parlamentních stran s europtimistickou kampaní
neuspČly ovšem strana ANO a KSS.
x UspČly pouze parlamentní strany. Žádný mimoparlamentní subjekt se do Evropského parlamentu nedostal.
x ZvítČzila pravice. PomČr mandátĤ levicových a pravicových stran byl 3 ku 11.
V eurovolbách se skrytČ i veĜejnČ vedl spor o to, kdo a jak bude obhajovat
v Evropské unii národní zájmy. Rozdíly mezi hlasováním v dobČ referenda a pĜi volbČ
europoslancĤ mohou být interpretovány jako iracionální chování voliþĤ. Nabízí se ale
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i jiné vysvČtlení: hlasování pro euroskeptické kandidátky v ýesku mohlo být dáno
pĜedevším tím, že si lidé pĜejí být v Unii – ale zároveĖ chtČjí, aby je v Bruselu a ve
Štrasburku zastupovali tvrdí obhájci národních zájmĤ. Stejný postoj pravdČpodobnČ
vyjádĜili i voliþi na Slovensku, a to pĜevážnČ volební pasivitou, neboĢ chybČl vČrohodný europesimistický kandidát. Lze Ĝíci, že voliþi jak v ýesku, tak i na Slovensku svým
hlasováním dali najevo racionální skepsi, byĢ tak v obou zemích þinili v rozdílných
podmínkách odlišnČ.
Výsledky voleb, a to v celé Unii, ukazují, že se zatím nepodaĜilo nalézt konkrétní
celoevropská témata. PĜitom vČdomí celoevropských zájmĤ není v ýesku ani na Slovensku vyzrálé. Ke snižování obliby Evropské unie ve stĜedovýchodní EvropČ nadále
pomáhá zvyk vlád svádČt nepopulární opatĜení na požadavky Bruselu. Volební pasivitu
pak posiluje i oprávnČné vČdomí, že pravomoci Evropského parlamentu jsou stále velmi omezené.
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17. Volební chování a jednání

Ve stabilních liberálnČ demokratických spoleþnostech jsou volby pĜedevším
zápasem o priority ve státním rozpoþtu. V této atmosféĜe politické konflikty ztrácejí
antagonistickou podobu. Sporné otázky se staly „jednatelné“, nejsou spojeny s bytím þi
nebytím soupeĜících skupin. Zájmy politických elit i veĜejnosti se prolínají v rovinČ
státních pĜíjmĤ a výdajĤ. Pozornost se soustĜećuje na vládní program, který urþuje
politické a finanþní možnosti reformního – ale i antireformního – kursu moci pĜi orientování a Ĝízení spoleþnosti. Zápasící jednotlivci se shlukují do ad hoc vznikajících
skupin kolem konkrétních, þasto neideologických otázek; politika se stává pragmatiþtČjší. Strany a nátlakové skupiny se mnohem více prolínají.
V takovéto situaci by mohlo být volební jednání stále racionálnČjší. SoustĜedČní na
konkrétní, mnohdy dílþí témata umožĖuje vČcnou analýzu, která zajistí pĜesnČjší definici vlastního voliþova zájmu – a poté i výbČr vČrohodného politického reprezentanta.
Takovéto racionalizaci volebního jednání ale brání celá Ĝada bariér. Jednu z nich tvoĜí
to nejzákladnČjší: volební systém. Tento na první pohled prostý úkol v podobČ volby
mezi pomČrným a vČtšinovým systémem je ve své postatČ složitý a výbČr mezi tČmito
dvČma hlavními systémy zpravidla vyžaduje ideologický, tedy jen zdánlivČ racionální
postoj. Situaci navíc komplikuje roztĜíštČnost zájmĤ politické elity, která vybírá
rĤzné modely aplikace pomČrného a vČtšinového systému pro rĤzné situace a pro
odlišné roviny státní správy a samosprávy. Jednat v takovéto situaci zcela racionálnČ
není pro vČtšinu lidí možné.
Vývoj volebního systému od 60. let 19. století až dodnes na území dnešního ýeska
a Slovenska (mimo let 1891 až 1918) dokládá, jak se mČnila obþanská práva i zájmy
mocenské elity. Tabulka þíslo 116 shrnuje nČkteré základní charakteristiky volebních
a stranických systémĤ, ale i nČkterých prvkĤ režimu, v oné dobČ. Je z ní zĜejmé, že
bČhem 20. století došlo jen v oblasti volebního systému ke þtyĜem zásadním promČnám, a to i bez zapoþítání zlomu, zpĤsobeného obdobím nČmecké okupace. Ve
stejném období pracoval zastupitelský zákonodárný sbor samostatného þeskoslovenského státu þtyĜikrát v „revoluþním“ složení. To znamená, že byl zformován bez
voleb. Stalo se tak po roce 1918, po roce 1945, po rekonstrukci v roce 1969 a po rekonstrukci v roce 1990.
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Tabulka þ. 116: PARLAMENTNÍ VOLBY ZA RAKOUSKA
A V ýESKOSLOVENSKU
období

volební právo

volební systém

Rakousko
1861 – 1918

od kuriového
ke všeobecnému

absolutní
vČtšinový,
dvoukolový

poslanecký
mandát

dČlba moci

stranický
systém

volný

monarchie

formování
mnohostranictví

parlamentní
systém
+ partokracie
parlamentní
systém
+ partokracie

(pouze muži)
1. republika
1918 – 1938

všeobecné

pomČrný,
Hareova metoda

volný
+ stranický
revers

3. republika
1945 – 1948

všeobecné
(pouze Slované)

pomČrný,
Hareova metoda

volný

socialismus
1948 – 1989

všeobecné
s omezením
pasivního
volebního práva

absolutní
vČtšinový

všeobecné

pomČrný,
HagenbachBischoffova
metoda (SNR
1990 Hareova
metoda),
kvorum 3 až 11 %

ýSFR

mnohostranictví
pouze
Národní fronta

vázaný

vedoucí role
KSý

Národní
fronta
s vedoucí
rolí KSý

volný

parlamentní
systém

mnohostranictví

Tato tabulka þíslo 116 pĜibližuje, jak vypadala tradice a do znaþné míry i spoleþný
základ volebních systémĤ v okamžiku, kdy byla v lednu 1993 ýSFR rozdČlena a
vznikly z ní dva samostatné státy. Následná tabulka þíslo 117 pak ukazuje, jak se
v souþasné chvíli volební pravidla v ýesku a na Slovensku liší. Tato odlišnost nepĜedstavuje pouze téma pro srovnávání právních systémĤ. Lze pĜedpokládat, že v odlišných
podmínkách se bude mČnit i chování. Tedy, že v odlišné volebních systémy by mohly
vyvolat formování odlišných stranických systémĤ. A že takovéto úpravy povedou i
ke zmČnČ chování a jednání politických elit a voliþĤ. Jednoduchým testem tČchto
hypotéz by mohla být v ýesku i na Slovensku þasto diskutovaná možnost zavedení
vČtšinového systému pro volby do Poslanecké snČmovny ýR a Národní rady SR.

17.1. Diskuse o volebním systému
Spory o to, zda je vhodnČjší systém pomČrného zastoupení nebo systém vČtšinový,
nabývají v ýesku na ostrosti s pozoruhodnou pravidelností. ZvláštČ ODS a v nČkterých
okamžicích i ýSSD tento návrh podporují. Ovšem pĜed volbami v roce 1998 tu byly
Unie svobody a ODA, které navrhovaly zavedení vČtšinového systému i pro volby do
Poslanecké snČmovny. Pro období po tČchto volbách bylo naopak pĜíznaþné, že o posílení prvkĤ vČtšinového systému i pĜi volbách do Poslanecké snČmovny – ne-li o zavedení vČtšinového systému – usilovaly dvČ nejvČtší strany, ýSSD a ODS. Strany ýtyĜ404
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koalice, vþetnČ Unie svobody a ODA, se tomuto tlaku snažily þelit. V pĜedveþer voleb
roku 2006 o možnosti reformy volebního systému hovoĜil prezident Václav Klaus.
Tabulka þ. 117: POROVNÁNÍ SOUýASNÝCH VOLEBNÍCH SYSTÉMģ
ýESKA A SLOVENSKA

Poslanecká snČmovna PýR
Národní rada SR
Senát
prezident
krajská samospráva
místní volby

ýESKO
pomČrný systém, d´Hondtova
metoda, regionální
uspoĜádání, vázaná listina
bez nezávislých kandidátĤ,
kvorum 5 – 20 %
absolutní vČtšinový
dvoukolový systém
volen parlamentem
pomČrný systém, d´Hondtova
metoda,vázaná listina bez
nezávislých kandidátĤ
pomČrný systém, d´Hondtova
metoda,otevĜená listina,
i nezávislí kandidáti

hejtmani/župani

voleni zastupitelským sborem

starostové, primátoĜi

voleni zastupitelským sborem

Evropský parlament
využití referenda

pomČrný systém, d´Hondtova
metoda, celostátní obvod,
vázaná listina bez nezávislých kandidátĤ
1x

SLOVENSKO
pomČrný systém, HagenbachBischoffova metoda,
celostátní obvod, vázaná
listina bez nezávislých kandidátĤ, kvorum 5 – 10 %
–
pĜímé volby – absolutní vČtšinový systém, dvoukolový
relativní vČtšinový systém,
vícemandátové obvody,
i nezávislí kandidáti
relativní vČtšinový systém,
vícemandátové obvody,
i nezávislí kandidáti
pĜímé volby – vČtšinový
absolutní dvoukolový
systém, i nezávislí kandidáti
pĜímé volby – relativní vČtšinový systém, i nezávislí
kandidáti
pomČrný systém, HagenbachBischoffova metoda, celostátní obvod, vázaná listina
bez nezávislých kandidátĤ
6x

Také na Slovensku lze zaznamenat iniciativy za zmČnu volebního systému pro volby do Národní rady. LS-HZDS navrhuje pro Národní radu relativní vČtšinový systém a
150 obvodĤ, ANO doporuþuje sto obvodĤ s absolutní vČtšinou a dvojkolovou volbou,
SDKU-DS hovoĜí o pĜímé volbČ poslancĤ. Strana SMċR – sociální demokracie navrhuje kombinovaný systém. Podle tohoto návrhu SMċRu by se polovina poslancĤ volila
relativním vČtšinovým systémem (ménČ doporuþovanou alternativou je dvoukolový
systém s absolutní vČtšinou) a polovina pomČrným systémem. Vzniklo by tedy 75 jednomandátových volebních obvodĤ plus osm volebních krajĤ, v kterých by se volilo 75
poslancĤ na principu kandidátek politických stran. V pĜípadČ snížení poþtu poslancĤ
Národní rady na 120 þi na 100 (což je zmČna, kterou SMċR-SD podporuje) by došlo
k pĜimČĜenému snížení poþtu obvodĤ a poþtu poslancĤ, volených ve volebních krajích.
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Jednomandátové volební obvody by ovšem nebyly svojí rozlohou ani poþtem voliþĤ
stejné. Osm volebních krajĤ pro úþely proporcionální volby by odpovídalo souþasným
vyšším územnČsprávním celkĤm.
ModelovČ si lze situaci pro pĜechod na vČtšinový systém snadno pĜedstavit. NapĜíklad Josef Baxa pĜevedl volební výsledky do ýNR a Poslanecké snČmovny na 205
vČtšinových mandátĤ tak, že jednomandátové obvody by odpovídaly souþasným obcím
s rozšíĜenou pĤsobností. Tabulka þíslo 118 ukazuje, jak by v takovémto pĜípadČ dopadly volby pĜi použití jednokolového relativního vČtšinového systému, tedy tomu,
který je znám z Velké Británie þi USA.
Tabulka þ. 118: MOŽNÝ VÝSLEDEK VOLEB DO ýNR A SNċMOVNY:
RELATIVNÍ VċTŠINOVÝ SYSTÉM
rok
1990
1992
1996
1998
2002

poþet mandátĤ
všechny mandáty získá OF
všechny mandáty získá ODS-KDS
105 ODS, 100 ýSSD
183 ýSSD, 22 ODS
201 ýSSD, 2-3 ODS, 1 KSýM, 0-1 ýtyĜkoalice

Poznámka: do výpoþtu není zapoþítána Praha, kde od roku 1992 vítČzí ODS.

IniciátoĜi návrhĤ pĜechodu k vČtšinovému systému zdĤrazĖují potĜebu stability
vlády a výhodami dvoustranického systému. Jsou pĜesvČdþeni, že vČtšinový systém
znamená, že se do parlamentu dostanou pouze dvČ strany pĜiþemž jedna z nich by
mČla nadpoloviþní vČtšinu. ZároveĖ pĜedpokládají, že tato vČtšina by byla výraznČjší
než v pĜípadČ vítČzství v podmínkách systému pomČrného zastoupení. Pro zpochybnČní této pĜedstavy mohou posloužit zkušenosti s užíváním vČtšinového systému
v þeských zemích – ani v dobách Rakouska-Uherska, ani v souþasnosti nevedlo užívání vČtšinového systému k vytvoĜení dvoustranického systému. OstatnČ ani tabulka
þíslo 118 neĜíká, že by vČtšinový systém z volebních výsledkĤ po roce 1989 automaticky vytvoĜil dvoustranický parlament.
Po zavedení všeobecného volebního práva v Rakousku byl použit vČtšinový systém
ve dvojích volbách. Tabulka þíslo 119 ukazuje, kolik se tehdy pĜi volbách dostalo do
Ĝíšské rady politických stran.
Tabulka þ. 119: VOLBY DO ěÍŠSKÉ RADY V ýESKÝCH ZEMÍCH
(poþet stran, které získaly alespoĖ jeden mandát)
rok
1907
1911
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poþet stran
18
20
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Další ukázkou toho, jak sporná je pĜedstava o vČtšinovém volebním systému coby
cesty ke dvoustranickému systému, jsou souþasné volby do Senátu. Tabulka þíslo 120
ukazuje poþty stran, za které od roku 1996 kandidovali úspČšní uchazeþi o senátorské
kĜeslo. Tento poþet se pohybuje od þtyĜ do jedenácti. Z tabulky je zĜejmé, že se zatím
nedá hovoĜit ani o tendenci pĜechodu k systému dvou stran. Navíc je vidČt, že porovnání úspČšných stran ve volbách do Poslanecké snČmovny podle systému pomČrného zastoupení a ve volbách do Senátu podle vČtšinového systému nikterak nehovoĜí ve
prospČch tzv. Duvergerova zákona: napĜíklad v roce 2002 pĜi volbách do Poslanecké
snČmovny uspČla v systému pomČrného zastoupení þtyĜi uskupení (tĜi strany a
jedna koalice), zatímco v témže roce pĜi volbách do Senátu získalo kĜesla deset
uskupení plus jeden nezávislý kandidát.
Tabulka þ. 120: VOLBY DO SENÁTU ýR
(poþet stran, které získaly alespoĖ jeden mandát)
rok
1996
1998
2000
2002
2004

poþet úspČšných stran
7 (z toho 1 nezávislý)
4
6 (z toho 1 nezávislý)
11 (z toho 1 nezávislý a 4 za uskupení nezávislých)
8

Dokonce i historie britské labouristické strany mĤže být dĤkazem, že ani Velká Británie není ideálním pĜíkladem spojení vČtšinového systému s dvoustranictvím: labouristická strana vznikla z podnČtu odborĤ a do voleb se zapojila na poþátku 20. století.
Do tehdejšího systému dvou hlavních politických stran – konzervativcĤ a liberálĤ – se
výraznČ vklínila v roce 1922. Tehdy labouristé poprvé pĜedstihli liberály, aby je postupnČ jako hlavní protivník konzervativcĤ vytlaþili.
Také analýzy britských parlamentních voleb z roku 2005 naznaþují, že bipartismus
ve Velké Británii prožívá krizi. VítČzní labouristé obdrželi pouhých 22 % hlasĤ všech
oprávnČných voliþĤ, což je rekordnČ málo (v 80. letech zvítČz získával více než 30 %
hlasĤ). ObdobnČ byl nejnižší i podíl souþtu dvou nejsilnČjší stran – jen 65,5 % hlasĤ. A
zatímco v 90. letech minulého století získávali labouristé a konzervativci dohromady
více než 90 % mandátĤ, v roce 2005 to bylo 86 %. Naopak liberální demokraté jako
tĜetí strana vytvoĜili vlastní pováleþný rekord v podobČ 62 poslaneckých kĜesel. Probíhá regionalizace britské politiky – obdobnČ jako je tomu v KanadČ.1 A málo co
nenapomáhá regionalizaci politiky tak jako vČtšinový volební systém.
ýeská zkušenost s vČtšinovým systémem neznamená, že by byl tento systém špatný.
Pouze naznaþuje, že obecnČ pĜijímané pĜedstavy o jeho funkci ve volbách jsou nepĜesné. Jak píší autoĜi knihy Podoba volebního systému, „je dĤležité pĜipomenout, že urþitý
volební systém nemusí nutnČ pĤsobit stejnČ v rĤzných zemích“. Jako faktory, ovlivĖu1

Viz blíže BUCHTA, Marek, MRKLAS, Ladislav: Parlamentní volby ve Velké Británii 2005. Praha:
CEVRO, 2005, s. 1 - 2.
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jící pĤsobení volebního systému, zmiĖují otázky, zda je zemČ stabilní demokracií, mČnící se demokracií þi novou demokracií; jak je spoleþnost strukturována podle ideologie, náboženství, etnicky, rasovČ, regionálnČ, jazykovČ nebo sociálnČ; zda je v ní stabilizovaný stranický systém a kolik je zde dĤležitých stan; zda je urþitá strana podporována na vybraném území, nebo je její vliv rozptýlen po celé zemi a podobnČ.1
V souhrnu lze Ĝíci, že pĤsobení volebního systému výraznČ ovlivĖuje politická tradice a sociální situace.
V ýesku i na Slovensku lze oþekávat, že pĜi zmČnČ volebního systému by pravdČpodobnČ nedošlo k okamžitému vytvoĜení dvoustranického systému. Je zároveĖ
témČĜ jisté, že by se ale okamžitČ prudce zmČnila volební strategie stran a následnČ
i chování voliþĤ. Výsledkem by tak mohlo být zastoupení více stran v Poslanecké
snČmovnČ ýR a Národní radČ SR, než je tomu dosud. O této promČnČ politického chování pĜi zmČnČ volebních pravidle svČdþí dva pĜíklady:
x Po novele volebního zákona v roce 1998, kterou bylo upravené kvorum pro vstup
do Národní rady, vznikly Slovenská demokratická koalice a Strana maćarské koalice, které se po volebním úspČchu podílely na sestavení vlády. Poté, kdy nebezpeþí
z novely volebního zákona pominulo, SDK se rozpadla.
x Po podpisu opoziþní smlouvy v roce 1998, která signalizovala pĜechod na vČtšinový
systém voleb do Poslanecké snČmovny, se postupnČ zformovala ýtyĜkoalice, která
zaznamenala Ĝadu volebních úspČchĤ. Poté, kdy nebezpeþí zmČny volebního systému pominulo, došlo k rozpadu ýtyĜkoalice.
DĤvodĤ takového jednání je celá Ĝada. ObecnČ platí, že volební obvody pĜi volbách
podle vČtšinového systému bývají menší než pĜi systému pomČrného zastoupení – teoreticky by mČlo být þtrnáct krajĤ nahrazeno mnohem menšími dvČma sty obvody.
V takovéto situaci by se mČlo daĜit osobnostem na úkor stran. K tomu je ale nutné dodat, že rozhodovat lze podle „osobností“, avšak kdo z mnohasettisícových volebních
obvodĤ zná politické, mravní a odborné dispozice navrhovaného kandidáta-„osobnosti“? V masové spoleþnosti s postmoderní kulturou jsou politické osobnosti velice
þasto jen sdČlovacími prostĜedky umČle vytvoĜenou fikcí. UsmČvavé tváĜe osobností
pĤsobí v politice pĜevážnČ jen na nerozhodnuté voliþe.
Navíc analýzy ukazují, že ve Velké Británii, která bývá zpravidla uvádČna jako vzor
zemČ s vČtšinovým systémem, umožĖujícím i kandidaturu nezávislých osobností,
v období po druhé svČtové válce se do parlamentu nedostal žádný nezávislý kandidát.
ýesko je ovšem zemí s malou prestiží politických stran. Tím se otvírá cesta k potvrzení
známé pravdy, že vČtšinový systém nahrává klanĤm a stranám, založeným etnicky þi
regionálnČ. A tĜeba i televizním magnátĤm.
Je možné, že pĜi dlouhodobém užívání vČtšinového systému by se i v ýesku zaþal
vytváĜet systém dvou stran prostČ proto, že by voliþi chtČli odevzdávat svĤj hlas efektivnČ – tedy tČm stranám, které se dostanou k moci. K dosažení tohoto cíle by ale bylo
pravdČpodobnČ nutné:
1

The International IDEA Handbook of Electoral System Design. Ed. A. Reynolds, B. Reilly.
Stockholm: IDEA, 2002, s. 8.
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x Zavést jednokolový, nikoliv dvoukolový vČtšinový systém, tedy požadavek relativní, nikoliv absolutní vČtšiny.
x Zvýšit volební kauci tak, aby se snížila možnost kandidatury nezávislých kandidátĤ, nebo zachovat právo kandidovat pouze stranám, hnutím a koalicím.
Je-li cílem uvedených snah stabilita vlády, pak jednodušším – a ve svČtČ þastČji
užívaným – nástrojem by bylo zvýšení kvora a zachování systému pomČrného
zastoupení. OpČt se však nabízí otázka, za jakou cenu by byla ona stabilita vykoupena.
Každé narušení plurality zvyšuje poþet tČch, kdo hlasují ne pro stranu, kterou mají rádi,
ale pro tu, která jim vadí ménČ – nebo nechodí k volbám. Ale tak se pouze vracejí otázky z 3. kapitoly: Je smyslem demokratických voleb stabilní vláda, nebo prosazení názoru vČtšiny veĜejnosti? A je vždy nestabilita vlády totožná s nestabilitou režimu þi
dokonce spoleþnosti?
OstatnČ poþet efektivních politických stran se v ýesku i na Slovensku zmenšuje. Už
pohled na volby v 1. republice ukazuje, že poþet voliþĤ „malých stran“ prudce
klesal už po druhých volbách. Klesal sám, s rĤstem zkušeností, bez zásahu v podobČ
úprav volebního systému. To samozĜejmČ neznamená, že by nČkterá ze stran získala
v parlamentu absolutní vČtšinu. V prĤbČhu 1. republiky se nad 20 % získaných hlasĤ vyhoupla pouze jednou jediná strana – sociální demokracie v roce 1920, tedy
ještČ pĜed vznikem KSý. ÚspČch tzv. velký vládních stran se tehdy pohyboval mezi
7 a 15 % získaných hlasĤ – což je dnes úroveĖ stĜednČ velkých stran (þi malých
stran, mČĜeno postavením v Poslanecké snČmovnČ þi Národní radČ). Zatím nejvČtší
volební úspČch v þeských zemích zaznamenala KSý v roce 1946, kdy získala
témČĜ 40,2 % hlasĤ a na Slovensku ve stejných volbách Demokratická strana,
která obdržela dokonce 62,0 % hlasĤ. Tento zisk roku 1946 byl dán rekcí na válku a
na omezení možnosti hlasovat pouze pro strany, sdružené v Národní frontČ, což znemožnilo vČtší drobení voliþské pozornosti. V podmínkách plebiscitního hlasování roku
1990 ovšem ve volbách do ýNR získalo OF 49,50 % a VPN pĜi volbách do SNR
obdržela 29,35 % hlasĤ.
ObdobnČ jako v 1. republice i v polistopadovém vývoji lze zaznamenat koncentraci
pozornosti veĜejnosti na zmenšující se poþet stran. V ýesku klesl poþet efektivních
stran z osmi v roce 1992 na pČt od roku 1998 – a v roce 2006 nelze vylouþit další
snížení na þtyĜi strany. Na Slovensku se zatím stranický systém neustálil, navíc je
nutné pokládat za efektivní dvČ národnČ orientované strany. ZároveĖ se ukazuje, že se
horní hranice zisku hlasĤ pĜi použití pČtiprocentního kvora pohybuje mírnČ nad
30 % hlasĤ – což je práh, který se zatím podaĜilo pĜekroþit v ýesku ýSSD
v letech 1998 (32,31 % platných hlasĤ) a 2002 (30,20 %), na Slovensku pak HZDS
roku 1994 (34,96 % platných hlasĤ).
Je zĜejmé, že vývoj stranického systému a zmČny poþtu efektivních stran nebyly zatím ani v ýesku ani na Slovensku završeny. PĜedbíhat zmČny v politické kultuĜe tvrdým omezováním malých stran pomocí úprav volebního systému mĤže mít dva následky, které mohou destabilizovat situaci:
x Strany a skupiny se zkoncentrují pod nČkolik vybraných praporĤ a do parlamentu se
stejnČ dostanou. Výsledkem bude ostrý frakþní boj uvnitĜ tČchto umČlých uskupení,
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který v nČkterých pĜípadech povede k jejich následnému drobení – jak tomu bylo u
OF, VPN, ale též u SDK a ýtyĜkoalice.
x V dobČ plné emocí se rozšíĜí Ĝady mimoparlamentní opozice. Nebude-li vláda v této
situaci brát ohled na názory té þásti veĜejnosti, která nebude mít zastoupení v parlamentu, mimoparlamentní opozice se bude radikalizovat.
Tvrzení, že politický systém ýeska a Slovenska je v dĤsledku používání systému
pomČrného zastoupení nestabilní, je nepĜesné. PĜedevším nestabilita vlády nemusí
znamenat nestabilitu politického systému. Nutnost vyjednávat v parlamentu
s opoziþními þi rebelujícími poslanci patĜí k demokratickému uspoĜádání spoleþnosti.
ZároveĖ je zĜejmé, že dosavadní koaliþní vlády, a to i menšinové, vykazují v ýesku
i na Slovensku pomČrnČ velkou stabilitu. Po vytvoĜení samostatné ýeské republiky
pouze jednou došlo ke skuteþnému pádu vlády; shodnČ tomu bylo v pĜípadČ Slovenské republiky. Na Slovensku v roce 1994 pádu vlády pĜedcházel rozpad koalice, ale
pravdČpodobnČ ještČ dĤležitČjším bylo štČpení uvnitĜ HZDS a SNS. V ýesku to bylo
v roce 1997 a stalo se tak pĜedevším z dĤvodu krize uvnitĜ ODS, nikoliv uvnitĜ koalice.
ObdobnČ zmČny vČtšinové vlády na menšinovou v obou zemích þi vládní krize
v ýesku v letech 2004 a 2005 byly pĜedevším vyvolány situací uvnitĜ koaliþních stran.
Pouze zkrácení volebního období v roce 2006 na Slovensku bylo vyvoláno krizí uvnitĜ
koalice. Je zĜejmé, že vládní krize v ýesku a na Slovensku nezpĤsobil volební systém, ale pĜedevším nízká úroveĖ politické kultury uvnitĜ stranických elit.
Jsou zemČ, kde jsou mnohem obtížnČjší podmínky pro sestavování vlády proto, že
tam nemají volební kvorum, nebo je tam kvorum nízké, a parlament je ještČ více roztĜíštČn než v ýesku a na Slovensku. PĜíkladem mĤže být Izrael. Vládní krize je tam
þastČjší také proto, že tam jsou na poĜadu dne osudové otázky. Politický systém
v Izraeli však i pĜi tČchto krizích zĤstává stabilní. Na druhé stranČ je zde stále základní
otázka, zda si pĜát stabilní vládu, jestliže nevládne dobĜe.

17.2. Politické strany
VzápČtí po vyhlášení výsledkĤ voleb v roce 1990 zaþal proces tĜíštČní politického
spektra na základČ rozpadu plebiscitního volebního cítČní na dvoumístné škále „odmítáme minulost vs. hlásíme se k minulosti“. Poté zaþal proces uvČdomČní si individuálních a skupinových zájmĤ. Velká názorová tĜíšĢ však zpravidla nebývá faktem, který
urþuje výsledky voleb. Strany z voleb žijí. Kdo vyhraje, roste, kdo prohraje, umírá.
JeštČ více z voleb žijí straniþtí vĤdcové – kdo povede stranu k menším výsledkĤm, než
oþekávají straníci, bude si muset hledat nové zamČstnání. To vše vede k pĜedvolebnímu
sjednocování politických sil kolem gravitaþních pólĤ. TČmito gravitaþními póly
v demokratické spoleþnosti jsou zpravidla nejvČrohodnČjší reprezentanti ideovČ politických ohnisek, která jsou aktuálnČ nejsrozumitelnČjší velkým skupinám lidí. Tato
„srozumitelnost“ není jen logickou záležitostí, ale i otázkou konkrétních zájmĤ. Základním dČlením se stala pĜíslušnost k levici nebo k pravici.
Snaha stabilizovat spoleþnost vytvoĜením podmínek pro existenci pouze dvou velkých politických stran vyvolává pravidelnČ na politické scénČ pĜívaly nejistoty a vášní.
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PĜitom patĜí k pozoruhodným rysĤm þeské politické scény, že je to právČ Poslanecká snČmovna, která je volena bipolárnČ. Stabilizující se volební chování získává
rysy západoevropského hlasování na pravo-levé škále. Ryzí protiklad dvou politických
sil nemĤže ovšem vyjádĜit všechny zájmy obþanĤ.
Stranický systém v ýesku a na Slovensku lze rozdČlit pomocí kritérií, používaných
pĜi vymezení levo-pravé škály, voliþĤv výbČr ale probíhá za použití více kritérií. Proto
si také na pravé i levé stranČ spektra voliþi vybírají z více stran. Z hlediska výbČru
mezi þtyĜmi hlavními parlamentními stranami v ýesku je situace pomČrnČ pĜehledná:
x Na levici politického spektra jsou dvČ strany, jedna umírnČná (ýSSD) a jedna
radikální (KSýM);
x Na pravici politického spektra lze použit jiné kritérium – sekulární strana
(ODS) a strana vycházející z kĜesĢanských tradic (KDU-ýSL).
Ono druhé kritérium dČlení se ukazuje jako odlišné pro levici a pravici. V urþitém
smyslu lze však program obou pravicových stran v ýesku vnímat jako smČs liberálních a konzervativních hodnot, jinak Ĝeþeno odlišnČ namíchaný koktejl
z liberálních a konzervativních programĤ. I tyto smČsi se liší radikalismem þi
temperamentem svých autorĤ, pĜiþemž vztah k náboženství mĤže být druhotný – což
ukazuje integrace KDS do ODS.
Slovensko v této chvíli vypadá odlišnČ. Parlamentních stran je více a zároveĖ je
zde fenomén již zmiĖovaných nestandardních stran a „stran na jedno použití“. VĤdcové nestandardních stran þasto hledají Ĝešení pomocí vytváĜení „pomlþkových stran“.
PromČny politických stran jsou v postoscialistickém prostoru pomČrnČ bČžným jevem.
Jednou z technik této zmČny jsou tzv. pomlþkové strany. Zpravidla se jedná o snahu
nalézt pĜes pomlþku politickou tradici, evropský kontext þi prostČ vČtší sílu. Pomlþka symbolizuje úpravu programu a rozšíĜení volební základny. V zásadČ lze vidČt
trojí smysl takovéto operace:
x Snaha nalézt evropský kontext. Slovenská strana SMċR dodatkem „sociální demokracie“ vyjádĜila zmČnu svého programu a našla evropský pĜístav v Socialistické internacionále a v PES. HZDS se též pomoci pĜedpony „Lidová strana“ pokouší o nalezení evropské rodiny, do níž by se mohla zaĜadit;
x Snaha zmČnit program þi vnímání sebe sama. Využití pomlþky v pĜípadČ KSSSDL naznaþilo postupnou úpravou programové identity – ze strany komunistĤ se postupnČ stala Strana demokratické levice V ýesku mČla u KDU-ýSL pomlþka ménČ
radikální význam: byla pĜedevším projevem snahy lidovcĤ odlišit se od ýSL jako
strany Národní fronty. SDKU se zmČnou na SDKU-DS snaží navázat na tradici Demokratické strany.
x RozšíĜení volební základny. TradiþnČ „pomlþkové strany“ vznikají v pĜípadČ slouþení politických subjektĤ, které se takto snaží seþíst þi dokonce znásobit své volební
potenciály. O to v ýesku usilovala napĜíklad US-DEU. Novým pĜíkladem takovéto
snahy o synergický efekt je vznik strany SNK Evropští demokraté vytvoĜené poþátkem roku 2006 slouþením SNK – sdružení nezávislých a strany Evropští demokraté.
Nová strana SNK ED ovšem ve své zkratce pomlþku neužívá.
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Významných „stran na jedno použití“ bylo a je na Slovensku nČkolik: Sdružení dČlníkĤ Slovenska, Strana obþanského porozumČní a pravdČpodobnČ též Aliance nového
obþana. Všechny tyto strany se dostaly do vlády, ovšem poté je voliþi zatratili. Na první pohled je tento jev spojen s názorovou nestálostí slovenského voliþe. PravdČpodobnČjší vysvČtlení ale upozorĖuje, že základem fluktuace velkých skupin slovenských
voliþĤ je naopak pevnost orientace veĜejnosti, spojená s potížemi pĜi hledání vČrohodných politicko-stranických reprezentantĤ. Voliþi, zklamaní zvolenými vĤdci,
v dalších volbách hledají jiné reprezentanty svých pomČrnČ stálých pĜedstav a pocitĤ.
DĤkazem této skuteþnosti je pĜelévání levicových voliþĤ od Sdružení dČlníkĤ Slovenska a SDL ke stranČ SMċR – sociální demokracie. ObdobnČ znaþnou þást liberálního
elektorátu Strany obþanského porozumČní zdČdila strana ANO.
Jestliže se stranČ SMċR – sociální demokracie podaĜí po volbách 2006 sestavit vládu, pravdČpodobnČ dojde k standardní levo-pravé polarizaci stranického spektra i na
Slovensku. Na pravici politického spektra by pak vztah ODS a KDU-ýSL mohl na
Slovensku pĜipomínat vztah SDKU-DS a KDH, zatímco na levici by se vztah ýSSD a
KSýM mohl podobat vztahu stran SMċR-SD a KSS. Populistické prvky v programu
HZDS, ale také tzv. anitmeþiarismus pravicových i levicových stran, tento vývoj ztČžovaly: populismus nezná dČlení na levici a pravici. I když dojde k této promČnČ
struktury slovenského stranického spektra, zĤstane výrazná odlišnost mezi stranickým
systémem ýeska a Slovenska. Tu budou i nadále pĜedstavovat silné národní strany.
Od prvních voleb v samostatném ýesku nemají národnČ orientované strany
v Poslanecké snČmovnČ zastoupení. Téma národních zájmĤ se v programech politických stran v ýesku objevilo znovu až v souvislosti s pĜiblížením se vstupu do Evropské unie: oživily jej euroskeptické strany, þasto ale bez rozlišení co je státní a co národní zájem. Na Slovensku ale Slovenská národní strana a Strana maćarské koalice
pĜedstavují prvek, se kterým je nutné poþítat pĜi vytváĜení vládních koalic.
Velký vliv národních stran na Slovensku není dán odlišností politické kultury
ýechĤ a SlovákĤ. Je vyvolán prostou skuteþností, že na Slovensku je politicky
významná národnostní menšina MaćarĤ. Zvláštnost politické kultury na Slovensku
je v tom, že maćarská menšina má pouze jednu stranu – to znamená, že politická
organizace této menšiny není na obþanském, ale národním principu. Pozoruhodné
také je, že tato jediná strana je pravicová. A zĤstala pravicovou i v dobČ, kdy
v Budapešti je u moci levicová vláda.
Již citovaný slovenský politolog a sociolog Vladimír Krivý analyzuje výsledky voleb na etnicky smíšeném území jihu Slovenska, pĜesnČji Ĝeþeno tam, kde je zastoupení
maćarské menšiny vyšší než 10 % obyvatelstva. Jedná se o 15 okresĤ (Senec, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nové Zámky, ŠaĐa, Luþenec, Revúca, Rimavská Sobota, VeĐký Krtíš, Košice-okolí, Michalovce, RožĖava a Trebišov), ve kterých
se nachází 946 obcí a žije tam 1 016 783 obyvatel (v roce 2002 to bylo 1 016 313).
Krivý na tomto území rozlišuje tĜi druhy obcí. (a) slovenské obce v nichž alespoĖ
95 % obyvatel jsou Slováci – což je 284 obcí (30 %) se 269 683 obyvateli (20,5 %);
(b) smíšené obce v nichž Slováci tvoĜí ménČ než 95 % a MaćaĜi ménČ než 80 % obyvatel – což je 447 obcí 47,3 %) se 846 449 obyvateli (64,3 %); (c) maćarské obce u
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nichž alespoĖ 80 % obyvatel jsou MaćaĜi – což je 215 obcí (22,7 %) se 200 651 obyvateli (15,2 %). Tabulka þíslo 121 ukazuje volební výsledky ve volbách do Národní
rady v letech 1998 a 2002.1
Tabulka þ. 121: VOLEBNÍ VÝSLEDKY
V ETNICKY SMÍŠENÝCH OKRESECH SLOVENSKA
(volby do Národní rady SR)
volby 1998
volby 2002
obce
obce
úþast
15
15
strana slovenské smíšené maćarské okresĤ strana slovenské smíšené maćarské okresĤ
úþast
86,1
83,8
89,8
85,2 úþast
71,9
66,9
74,1
69,1
HZDS
34,7
13,8
2,3
16,3 HZDS
24,7
9,3
1,2
11,3
SDK
22,1
23,2
6,5
20,3 HZD
3,5
1,9
0,3
2,0
SMK
0,3
32,3
84,3
34,1 SDKU
11,0
10,6
1,8
9,2
SOP
10,3
8,9
2,1
8,1 KDH
9,4
3,0
0,2
3,9
SNS
10,4
3,9
0,4
4,6 SMK
0,8
41,1
89,5
40,5
SDL
15,2
12,4
2,2
11,3 ANO
9,3
7,8
1,4
7,1
KSS
3,7
2,8
0,7
2,6 SNS
4,9
1,7
0,2
2,1
jiné
3,3
2,8
1,6
2,7 PSNS
3,9
1,8
0,2
2,0
SDL
1,5
1,1
0,4
1,1
SMċR
15,8
9,9
1,3
9,8
SDA
1,5
1,4
0,2
1,2
KSS
8,5
5,4
0,8
5,3
jiné
5,0
5,0
2,4
4,6

Národní strany nejsou automaticky vnímány jako antisystémové. Tato charakteristika je v ýesku i na Slovensku pĜisuzována komunistickým stranám, pĜestože se
KSýM i KSS pĜihlásily k demokracii a mají kritický vztah k období byrokratického
socialismu. Výhrady, že by se v pĜípadČ podílu na vládČ zmČnily v tradiþní marxisticko-leninské strany, jsou z oblasti neprĤkazných hypotéz. Daleko pravdČpodobnČji by je
þekal osud italských a francouzských komunistĤ, kteĜí po pĜíchodu do vlády nemČli
možnost realizovat svĤj radikální program – a ztratili znaþnou þást své volební základny. Pro žádnou zmČnu režimu do podoby po únoru 1948 není v dnešní EvropČ místo.
DĤkazem mĤže být jediný evropský stát, ve kterém od roku 2001 vládnou komunisté
– Moldavsko. PĜi volbách roku 2005 pĜišli právČ komunisté s hesly o nutnosti bližší
spolupráce se Západem a s kritikou Ruska.
Specifické je postavení LS-HZDS, která je svými kritiky vnímána jako antisystémová strana. Toto tvrzení je více spojeno s odlišnostmi v pojetí postsocialistické
transformace než se vztahem k liberálnČ-demokratickému režimu. Po celé období vlády

1

KRIVÝ, Vladimír: Volebné výsledky a trendy. In: Slovenské voĐby ´02: výsledky, dôsledky, súvislosti.
EditoĜi G. Mesežnikov, O. Gyárfášová a M. Kollár. Bratislava: IPO, 2002. s. 95 - 96.
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Vladimíra Meþiara si zachovaly takové instituce jako je Národní rada þi soudy samostatnost, která nakonec umožnila v zásadČ bezproblémovou zmČnu vlády.
Zvláštní postavení ve stranickém systému obou státĤ pĜipadá liberálním stranám jako je ODS þi SDKU-DS, ale i ODA, US-DEU þi ANO. Radikální liberalismus manchesterovského þi libertarianistického typu nemá v ýesku ani na Slovensku tradici. Programy všech významných politických stran za 1. republiky mČly výrazný sociální rozmČr, a to nejen mimoĜádnČ vlivné, sociálnČdemokratické, socialistické þi komunistické strany, ale též strany národnČ þi kĜesĢansky orientované. Ani v souþasné západní EvropČ nemají radikálnČ liberální strany partnery: tento proud je záležitostí postsocialistických zemí.
Radikální liberalismus lze vnímat jako amerikanizaci stranických systémĤ. Tomu
trendu by mohla odpovídat i skuteþnost, že strany pĜestávají mít pevnou þlenkou základnu. Analogie s americkými stranami ovšem zapomíná na regionální rozlišení ideologií i funkcí dvou hlavních politických stran v USA, Demokratické a Republikánské
strany – což je jev, který není pro Evropu pĜíznaþný.
Podle Ĝady západních politologĤ prochází po 2. svČtové válce stranický systém v liberálních demokraciích Ĝadou promČn. Snižuje se význam štČpení veĜejnosti kolem
zmínČných tradiþních ideovČ politických ohnisek a prosazuje se smČĜování ke „všelidovým“ þi obþanským stranám. Upadá funkþní hodnota stranické identifikace velkého
množství obþanĤ. Strany ztrácejí schopnost vyjadĜovat zájmy velkých skupin, neboĢ
skupiny se zmenšují a je jich v nové etapČ vývoje civilizace velmi mnoho. Programová
funkce strany údajnČ nemĤže obsáhnout specifické problémy jako je reforma školství,
práva menšin, jaderná energie, zvláštní ekonomické projekty, kolem nichž vznikají ad
hoc skupiny. Samy o sobČ jsou tyto problémy pĜíliš úzké k vytváĜení þi mobilizaci
masových stran. Politické strany mají malou nadČji, že dokáží artikulovat zájmy stále
rostoucího množství skupin a problémĤ postindustriální spoleþnosti – už koncem
70. let pĤsobilo ve Washingtonu šest tisíc zájmových nátlakových skupin. Klesá též
informaþní a vzdČlávací role strany – tuto roli do znaþné míry pĜebírají nové masové
sdČlovací prostĜedky. Snižuje se též role stran jako dodavatele vedoucích funkcionáĜĤ
þi státníkĤ a zároveĖ se objevuje institut primárních voleb, který dává voliþĤm právo
vybírat kandidáty a toto právo odebírá stranické elitČ, z druhé strany tuto funkci pĜebírá
státní byrokracie. „Stranami kontrolovaná legislativa jednoduše ratifikuje politická
rozhodnutí, uþinČná prostĜednictvím pĜímých jednání mezi zainteresovanými organizovanými zájmy,“ píší napĜíklad Scott Flanagan a Russell Dalton.1
Moderní západní strany jsou prý více pragmatické, pružnČjší, decentralizovanČjší a
ménČ strukturované, aby mohly lépe vstĜebávat nové spoleþenské problémy þi zájmy a
aby byly pĜizpĤsobivČjší místním a mezinárodním zmČnám. Podle již zmiĖované studie
Otty Kirchheimera zmČny uvnitĜ stran a stranického systému zahrnují:
a)
drastickou redukci ideologické zátČže;

1

Electoral Change and Advanced Industrial Democracies. Realignment or Dealigment? Edited
by R. J. Dalton, S. C. Flanagan and P. A. Beck. Princeton, Princeton University Press 1984, s. 243.
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b)

upevnČní skupiny stranických vĤdcĤ, jejichž poþínání, klady ale i chyby jsou
dnes více posuzovány z hlediska pĜínosu celému sociálnímu systému než jenom
z hlediska ztotožnČní se s cíli strany samotné;
c)
snížení role jednotlivých þlenĤ strany;
d)
snížení dĤrazu na zvláštní tĜídní nebo denominaþní klientelu voliþĤ;
e)
zajištČní pĜístupu k rĤzným zájmovým skupinám.1
ěadu tČchto procesĤ lze zaznamenat i v ýesku a na Slovensku. To, co se jeví jako
amerikanizace, je mnohem hlubší promČna povahy politických stran v postmoderní
spoleþnosti. Jako by vývoj vracel politickým stranám jejich podobu z poloviny
19. století, kdy strany byly do znaþné míry kluby pro podporu poslancĤ. Ve srovnání s obdobím Rakouska-Uherska po pĜijetí všeobecného volebního práva a 1. republiky zmizely podpĤrné spolky, nejrĤznČjší pĜevodové páky, stranické odbory, milice,
ale povČtšinČ i partajní tisk. Strany formují programy, které jsou více reakcí na nálady
veĜejnosti, smČsicí þasto ideologicky rĤznorodých hesel, která nejsou zdaleka tak konzistentní jako na konci 19. a v první polovinČ 20. století. ZmČnila se sociální struktura
spoleþnosti a objevily se elektronické masové sdČlovací prostĜedky.
Proces evoluce politických stran v ýesku a na Slovensku neprobíhá jako amerikanizace, ale ani ve znamení formování stran majících voliþe ve všech sociálních skupinách
– byĢ se o univerzální zakotvení samozĜejmČ pokoušejí. Programy, volební výsledky,
ale i praktická þinnost ukazují, že strany se nemohou zbavit své základní levicové þi
pravicové charakteristiky. Jakmile vznikne dojem, že tak uþinily, umírají. Tento osud
potkal na Slovensku Stranu demokratické levice, v ýesku pak Unii svobody-DEU. ObČ
tyto strany vstoupily do vládní koalice, kde bylo dominantní postavení strany
z opaþného pólu levo-pravé škály. SDL tak uþinila ve jménu boje proti tzv. meþiarismu, US-DEU oficiálnČ proto, aby zabránila vytvoĜení levicového bloku ýSSD a
KSýM. Výsledkem byl vznik nepĜirozené koalice, nepĜirozené z hlediska rozdČlení
stranického spektra na levici a pravici. Protože SDL ani US-DEU nedokázaly
v ideologicky jinak profilovaných koalicích vČrohodnČ obhájit svĤj levicový þi
pravicový program, jejich pĤvodní voliþi se od nich odvrátili. Tradice sice hraje
v politice menší roli – je však pĜíznaþné, že po celé období po listopadu 1989 byly
nejpevnČjší poslanecké kluby kĜesĢansky orientovaných stran, KDU-ýSL v ýesku
a KDH na Slovensku (s výjimkou období vytváĜení SDK a SDKU).

17.3. Levo-pravá škála
Po celé období po listopadu 1989 více než 90 % dotázaných dokázalo umístit sebe sama na škále „levice – stĜed – pravice“. Proto také každá strana a koalice usilovala a usiluje manifestovat þi zatemnit svou polohu na této škále, aby se stala srozumitelnČjší – nebo neþitelnČjší – voliþĤm. Vztahy na škále „levice – stĜed – pravice“
jsou ovšem hodnocením pĜes prizma sociální otázky. A tak se vytvoĜila paradoxní
situace: v zemi, kde není ustálená sociální struktura, kde pojem spoleþenských tĜíd
témČĜ dostal punc nevČdecké kategorie, kde všichni v první ĜadČ hovoĜí o ideálech
1

Viz KIRCHHEIMER, Otto: The Catch-all Party. Citované vydání, s. 58 – 59.
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politické svobody – když se snaží získat voliþe, musí politici a strany zaþít vymezením
svého obecného vztahu k zájmĤm rĤzných velkých sociálních skupin.
Obecná teze tvrdí, že vČtšina lidí smČĜuje v demokracii ke stĜedu politického
spektra. Analýza dosavadního vývoje v ýesku i na Slovensku však naznaþuje, že
skuteþnČ stĜedové strany se neuchytily, mnohem vČtší efektivitu vykazují umírnČné
levicové a pravicové strany. Snad jen slovenskou HZDS bylo možné po urþité období
vnímat jako stranu stĜedovou, ovšem sklon k populismu komplikuje možnost takto
HZDS charakterizovat.
Známé odlišnosti v politickém cítČní ýechĤ a SlovákĤ jsou zpravidla ukazovány na
vztahu k jednotlivým politikĤm. Mají však zásadnČjší pĤvod než citové sympatie
k jednotlivým vĤdcĤm – souvisejí s odlišnostmi v politické kultuĜe dvou svébytných
národĤ. Tyto odlišnosti nejsou dány pouze odlišným fázováním národního obrození.
Nelze zapomínat, že vznikem samostatného státu v roce 1918 došlo i ke spojení dvou
ekonomicky podstatnČ odlišných celkĤ. Pro dvČ meziváleþná desetiletí pĜitom platí, že
se rozdíly mezi prĤmyslovČ rozvinutými þeskými zemČmi a zaostalým agrárním Slovenskem podstatnČ nezmČnily. Propastný rozdíl se zachoval a Slovensko pĜes veškerý
rĤst zĤstalo ekonomickou periférií 1. republiky. Druhá svČtová válka je pro Slovensko
nejenom obdobím „samostatného státu“, ale i pomČrnČ úspČšného ekonomického vývoje. Pováleþná industrializace a þtyĜicet let v podmínkách centrálnČ Ĝízené ekonomiky
bylo obdobím rychlého ekonomického rozvoje a vyrovnání úrovnČ s þeskými zemČmi.
Uvedená odlišná historická zkušenost ýechĤ a SlovákĤ z vývoje spoleþného státu se
na poþátku transformace odrážela i v postojích þeské a slovenské veĜejnosti ke koncepci ekonomické reformy a ovlivĖovala diskusi o budoucím uspoĜádání ekonomiky i
státu. V ýechách získal radikální obrat smČrem k tržnímu hospodáĜství podporu vČtší
þásti veĜejnosti na základČ faktu, že se stát v uplynulých þtyĜiceti letech propadal
v pĜehledech nejvýkonnČjších ekonomik Evropy. Naopak Slovensko bylo po listopadu
více náchylné hledat svĤj sociálnČ ekonomický model s dĤležitou úlohou státu: na
Slovensku bylo ménČ rozšíĜené absolutní odmítání státního zasahování do ekonomiky,
protože to byl koneckoncĤ stát, kdo sehrál dĤležitou úlohu v sociálním rozvoji po roce
1918. Navíc na zaþátku roku 1992 bylo na Slovensku 57,66 % všech nezamČstnaných
spoleþného státu. Poþátkem února 1992 byla v þeských zemích míra nezamČstnanosti
4,31 % a na Slovensku 12,74 %. ZároveĖ obecnČ platí, že slovenské poltické prostĜedí bylo jak po roce 1948, tak i po roce 1968 a 1989 tolerantnČjší než prostĜedí þeské – což v polistopadovém období otevĜelo cestu postkomunistické SDL do vlády.
V okamžiku druhého vstupu SDL do vlády došlo ke zmČnČ: po volbách roku 1998
v ýesku nastoupila menšinová sociálnČdemokratická vláda, na Slovensku koalice vedená radikálními liberály. Otázkou je, zda se na tomto posunu podílela i zmČna nálad
veĜejnosti ve smyslu posunu na levo-pravé škále.
Jak je patrné z definic, rozlišení na škále „levice – stĜed – pravice“ probíhá pĜevážnČ podle vztahu k sociální otázce, tedy zároveĖ i k pojetí kolektivismu a individualismu. Americký sociolog politiky Seymour Lipset vymezil sociálnČ tĜídní postavení
voliþe jeho vzdČláním, pĜíjmem, statusem, mocí, povoláním a jmČním. Na základČ
peþlivé analýzy voleb ve dvaceti státech dospČl ve své dnes již klasické knize Politický
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þlovČk k názoru, že „tĜebaže se mnoho stran tĜídního boje nebo tĜídní loajality odĜíká,
pĜece jen analýza jejich programu a jejich pĜívržencĤ ukazuje, že i ony zastupují zájmy
rĤzných tĜíd... Strany se opírají buć o dolní vrstvy, nebo o stĜední þi horní vrstvy.“
Proto též Lipset dospívá k závČru, že volby jsou „demokratickým projevem tĜídního
boje“. A dodává, že i v moderní spoleþnosti „demokratický tĜídní boj bude pokraþovat, ovšem bude to boj bez ideologií, bez rudých vlajek, bez prvomájových prĤvodĤ“.1
SociálnČ ekonomická situace je bezesporu dĤležitým zdrojem promČn dĤvČry
ve vládnoucí elitu ve všech zemích – ovšem je to do znaþné míry neuvČdomČlý a
v každém pĜípadČ opožćující se pohyb. Mýlí se ale ti, kdo se domnívají, že pĜi zhoršování životní úrovnČ vždy nutnČ automaticky nastupuje levicová volba. Tabulka þíslo
122 ukazuje Lipsetovy závČry pokud jde o sociální znaky skupin, které mají tendenci
volit levicové strany, k nimž došel tento americký sociolog politiky na základČ shrnutí
výzkumĤ ve dvaceti zemích.2
Tabulka þ. 122: SOCIÁLNÍ ZNAKY SPOJENÉ S VOLBOU
LEVICOVÝCH STRAN UVNITě NIŽŠÍCH PěÍJMOVÝCH SKUPIN
více levicových hlasĤ
vČtší mČsta
vČtší podniky
skupiny s vyšší nezamČstnaností
etnické nebo náboženské menšiny
muži
hospodáĜsky rozvinuté oblasti
manuální dČlníci
Vybraná povolání:
horníci
rybáĜi
obchodní farmáĜi
námoĜníci, pĜístavní dČlníci
ménČ kvalifikovaní dČlníci

ménČ levicových hlasĤ
menší mČsta, venkov
menší podniky
skupiny s nižší nezamČstnaností
etnické nebo náboženské vČtšiny
ženy
hospodáĜsky zaostalé oblasti
bílé límeþky
Vybraná povolání:
sloužící, dČlníci ve službách
rolníci,
farmáĜi-potravináĜi
více kvalifikovaní dČlníci

Z této Lipsetovy tabulky na první pohled vyplývá, že levicovČ volí pĜevážnČ nižší
spoleþenské vrstvy a nespokojení – ti, jejichž potĜeby nejsou naplĖovány, aĢ již
z hlediska pĜíjmu, kvality práce þi spoleþenského uznání. Lipset dokládá, že levicová volba je bližší mužĤm než ženám. Proti levicové volbČ nižších vrstev pĤsobí vlastní
snaha vypadat lépe, „pĜedstírat vyšší status“. Naopak velmi silným motorem pravicové
volby je u nižších a stĜedních vrstev fakt nebo iluze sociální mobility: domnívá-li se
voliþ, že v nejbližší budoucnosti si polepší v pĜíjmech þi statusu, volí konzervativnČ. V tomto smyslu restituce, kuponová privatizace a rozprodej národního bohatství
pĜedstavoval v ýesku i na Slovensku výrazný stimul pravicové volby. Pravicovou
volbu též podporuje strach a tradicionalismus zbídaþených, zvláštČ pak v malých
1
2

LIPSET, Seymour Martin: Political Man. Cit. vydání, s. 220 (zvýraznČný text autor) a 408.
Tamtéž, s. 231.
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skupinách þi lokalitách. PrávČ tam se nejrychleji a nejsnáze šíĜí rezignace, daĜí se
oslavám aristokracie, náboženské poslušnosti a falešnému lokálpatriotismu. Pravici
pomáhá lepší pĜístup ke sdČlovacím prostĜedkĤm. Pravici se daĜí tehdy, nejsou-li
klíþovým tématem voleb sociální otázky, ale napĜíklad zahraniþní politika nebo
spory kolem osobnosti kandidáta.
V pĜedchozí kapitole ukazuje tabulka þíslo 109, že nálada veĜejnosti v postsocialistických nových þlenských zemích Evropské unie je pravicovČjší než je tomu u
starých þlenĤ Unie. Sociologické výzkumy naznaþují, že se v ýesku od roku 1990 þlenČní veĜejnosti na levici a pravici zmČnilo jen relativnČ málo. Po celé období od listopadu 1989 trvá pĜevaha pĜíznivcĤ pravice. Tabulka þíslo 123 ukazuje, jak se podle
výzkumĤ IVVM a CVVM v þeských zemích mČnilo sebezaĜazení respondentĤ mezi
pĜíznivce levice, stĜedu a pravice. Poslední sloupec v tabulce naznaþuje možnost radikalizace þeské poltické scény – poprvé jsou pĜívrženci stĜedu v menšinČ nejen ve vztahu k pravici, ale i pokud jde o pomČr vĤþi levici.
Tabulka þ. 123: SEBEZAěAZENÍ
NA ŠKÁLE „LEVICE - STěED - PRAVICE“
(údaje v procentech)

levicový
stĜed
pravicový

kvČten 1992
29
26
45

bĜezen 1994
19
29
43

duben 2000
27
29
37

únor 2002
22
33
36

listopad 2005
33
20
38

Poznámka: Dopoþet do 100 % pĜedstavují respondenti, kteĜí se nedokázali na škále
„levice-stĜed-pravice“ identifikovat.

Pro þeskou politickou scénu je ovšem též pĜíznaþné, že mnoho respondentĤ, kteĜí
se hlásí k pravici, zároveĖ vyznává hodnoty, které se v jiných zemích pokládají za
souþást levice. KonkrétnČjší dotazování, smČĜující od doktrín ke stranickým programĤm, naznaþuje nejasnosti v definicích þi citovém vnímání pojmĤ „levice“ a „pravice“
v ýesku. Tak napĜíklad výzkum CVVM z listopadu 2005, jehož výsledky pĜibližuje
tabulka þíslo 124, ukázal, že více dotázaných upĜednostĖuje sociálnČdemokratický
program pĜed liberálním a socialistický program pĜed programem konzervativním –
což neodpovídá dČlení veĜejnosti v dĤsledku sebedefinice na škále levice-pravice.
Podle výzkumu IVVM z kvČtna 1992 se v ýeské republice mezi dČlníky k pravici
hlásilo 42 % dotázaných a k levici 31 %, v kategorii „ostatní zamČstnanci“ k pravici
52 %, k levici 25 %, mezi soukromými podnikateli k pravici 61 % a k levici 23 %,
mezi dĤchodci pak k pravici 35 % a k levici 34 %. Tyto výsledky naznaþovaly, že stav
politické kultury v þeských zemích v pĜedveþer voleb roku 1992 neodpovídal tradiþním
pĜedstavám o sociální charakteristice levicových a pravicových sil. V listopadu 2005
CVVM hlásilo, že z hlavních sociodemografických ukazatelĤ je politická orientace
výraznČji ovlivnČna pouze vČkem a vzdČláním respondentĤ. Podle tohoto rozboru se do
levé poloviny spektra zaĜazují pĜedevším lidé staršího vČku a ti, kteĜí dosáhli nižšího
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vzdČlání. Ženy se zaĜazují blíže ke stĜedu stupnice než muži – mezi muži je možné
nalézt jak více levicovČ, tak více pravicovČ vyhranČných, ženy tíhnou spíše k neutrálnímu stanovisku.
Tabulka þ. 124: NEJPěIJATELNċJŠÍ POLITICKÝ PROGRAM, 2005
(údaje v procentech)
sociálnČdemokratický
liberální
socialistický
konzervativní
ekologický
kĜesĢanskodemokratický nebo kĜesĢanskosociální
národní a vlastenecký
komunistický
radikální až anarchistický

23
20
19
13
7
5
5
4
1

17.4. Sociální hlasování
Idea sociálnČ tĜídního urþení hlasovaní je starší než marxismus. Její otcové oblékali
konzervativní i liberální plášĢ a pĜed více než sto padesáti lety bojovali proti myšlenkám všeobecného hlasovacího práva se zdĤvodnČním, že ve všeobecných volbách by
chudá vČtšina mohla svrhnout ustálený Ĝád vČcí a zavést demokracii v jejím prvním,
antickém pojetí jako vládu davu.
Sociální podmínČnost volebního chování je nesporná. Lidé se snaží ve volbách
pĜispČt k vytvoĜení takové situace, která by jim umožnila žít v bezpeþí a blahobytu podle vlastních pĜedstav. Západní sociologové politiky snesli mnoho statistických
dat, která ukazují na spojení sociálnČ ekonomické situace voliþĤ s jejich hlasováním.
Zhoršení sociální situace u voliþĤ znamená rostoucí pĜání zmČnit vládu, nikoliv
automatický posun doleva; pokles životní úrovnČ þi rĤst nezamČstnanosti mohou vést
k odporu vĤþi levicové vládČ i u slabých sociálních skupin. Tak napĜíklad Richard
Rose uvádí, že do 70. let minulého století ve Velké Británii každých dalších sto tisíc
nezamČstnaných znamenalo ztrátu jednoho procenta hlasĤ pro vládnoucí stranu. Stejný
vliv mČl i rĤst nezamČstnanosti o jedno procento þi rĤst inflace o pČt procent. Gerald
Kramer propoþetl, že deset procent zmČn v pĜíjmech se rovná þtyĜem až pČti procentĤm
zmČn v hlasování. Podle Edwarda Tufteho tČchto deset procent znamená šest procent
ztráty hlasĤ pro stranu, která je u moci. Jiný propoþet uvádí, že tĜíprocentní zmČna
v reálných pĜíjmech znamená jedno a pĤl procenta zmČny ve volebním chování, deset
procent zmČny v pĜíjmech pĜináší pČt a pĤl procenta zmČny ve volbách.1 Jenže to vše
jsou teze a þísla, která platí o stabilizovaných spoleþnostech.
1

Viz ROSE, Richard: Do Parties Make a Difference? Chatham: Chatham House Publishers, s. 132;
BUDGE, Ian, FARLIE, Dennis J.: Explaining and Predicting Elections. Issue Effects and Party Strategies in Twenty-Three Democracies. London, Boston and Sydney: G. Allen and Unwin, 1983, s. 7.
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JednorozmČrný sociální determinismus, který by vysvČtlil volební chování a jednání
jednotlivcĤ odkazem na jejich aktuální sociální postavení, nefunguje. Ani citované
Lipsetovo pojetí neodpovídá zcela souþasnému rozvrstvení volebních priorit v ýesku a
na Slovensku. PĜedevším obecnČ z geografických analýz vyplývá, že velké aglomerace, pĜedevším hlavní mČsta ýeska i Slovenska, volí po roce 1989 pravicovČ. Zdá se,
že metropole mají tendenci radikálnČ vyjadĜovat ducha doby: v roce 1992 získaly pravicové strany v Praze témČĜ 70 % hlasĤ, což je pĜibližnČ tolik, kolik v roce 1946 obdrželi vítČzní komunisté spolu s národními socialisty (pĜiþtou-li se sociální demokraté,
získaly tyto tĜi levicové strany v Praze témeĜ 84 % hlasĤ).
Rozbor voleb do Národní rady v roce 1998, který provádČl slovenský politický geograf František Podhorský, ukazuje, že na Slovensku neexistuje významná korelace
mezi nezamČstnaností a levicovou volbou. Jeho analýza vybraných dvaceti okresĤ
s nejvČtší nezamČstnaností (17 z nich mČlo nezamČstnanost více než 20 % práceschopného obyvatelstva, rozdíl mezi sedmnáctým a dvacátým okresem byl pouze 0,78 %)
ukázala, že pouze v nČkterých ze zkoumaných regionĤ byl mírný pokles pĜíznČ pro
pravicovou stranu SDK a nárĤst pro levicovou SDL. Odchylky HZDS od celostátního
prĤmČru byly nahodilé a strany SNS a SMK slavily úspČchy podle etnického složení
oblastí. SOP mČla výraznČjší úspČch na východČ Slovenska, neboĢ tČžila z prestiže
svého zakladatele, tehdejšího primátora Košic Rudolfa Schustera.1
PonČkud jiné závČry vplývají z analýzy výsledkĤ voleb do Poslanecké snČmovny
v roce 2002, kterou provedl ýeský statistický úĜad. Ten zkoumal vliv vybraných šedesáti sociálnČ-ekonomických ukazatelĤ na hlasy, které byly odevzdané parlamentním
stranám. Tabulka þíslo 125 ukazuje deset statisticky nejvýznamnČjších korelací z této
analýzy. Vyplývá z ní, že nezamČstnanost mČla vliv na vyšší levicovou volbou. Potvrzoval se vliv vČku a nižšího vzdČlání pro zisk hlasu KSýM. Význam tohoto faktoru ale
klesal pĜi hlasování pro ýSSD. ObdobnČ tomu bylo u tČchto dvou stran v pĜípadČ
hrubé mzdy a atheismu. Tyto údaje naznaþují, že volební základny ýSSD a KSýM
nejsou totožné, že se tyto strany nepĜou o stejného voliþe – alespoĖ ne vždy. Podíl
vČĜících potvrzoval rozdíl voliþských základen mezi ODS a KDU-ýSL. Nasycenost
domácností poþítaþi, zamČstnanost ve vyšším vČku, vysokoškolské vzdČlání, vyšší
hrubá mzda a vyšší podíl podnikatelĤ vyzníval pĜesvČdþivČ pro pravicovou volbu.
V pĜípadČ dĤchodĤ se ukazovala odlišnost ve volební pĜízni pĜi hodnocení vztahu dĤchodu k prĤmČrné mzdČ a pĜi absolutní výši dĤchodu.
Z tČchto pĜíkladĤ je zĜejmé, že sociálnČ ekonomické postavení voliþe je výchozí
informací o jeho hlasování. Mezi tímto postavením a samotným volebním rozhodnutím je však mnoho zprostĜedkujících þlánkĤ. Navíc v ýesku a na Slovensku teprve
dohází ke stabilizaci sociální struktury a formování skupinové a rodinné volební
tradice. Zato situace ale není politickým analytikĤm neznámá. Souþasný spoleþenskovČdní standard pĜi osvČtlování volebního chování užívá vícefaktorových rozborĤ:
východiskem takovýchto analýz zĤstává zpravidla vymezení sociálního postavení
1
Viz PODHORSKY, F.: Poloha administratívnych celkov a volebné preferencie. In: ýeské a slovenské
regióny na poþátku tĜetího tisíciletí. EditoĜi A. Vaishar a V. Ira. Brno: Regiograph, 2003, s. 61 - 69.
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voliþe, ale pozornost je vČnována i schopnosti a možnosti voliþĤ pochopit své postavení a zmČnit toto pochopení v politický þin.
Tabulka þ. 125: KORELAýNÍ KOEFICIENTY MEZI VOLIýSKOU PODPOROU
A SOCIOEKONOMICKOU CHARAKTERISTIKOU OKRESģ, 2002

Vybrané ukazatele
Podíl byt. domácností s PC - internet
Podíl obyvatel ve
vČku 65 a více let
Úþast ve volbách
do PS
Podíl obyv. 15+ se
ZŠ a neukonþeným
vzdČláním
Podíl obyv. 25+
s VŠ vzdČláním
Podíl zamČstnaných
ve vČku 55 - 64
PrĤmČrná hrubá
mzda (prac.metoda)
Soukromí podnikatelé na 1000 obyv.
Podíl vČĜících
obyvatel
Míra registrované
nezamČstnanosti

rok

Vybrané strany ve volbách do PS 2002
Významnost
hlas
hlas
hlas
hlas
hlas
faktoru
KDU-ýSL
OSTATNÍ
ýSSD ODS KSýM
+ US

2001

-0,28

0,60

-0,63

0,33

-0,22

2,06

2002

0,00

0,24

-0,54

0,42

-0,24

1,44

2002

-0,06

-0,05

-0,48

0,68

-0,15

1,42

2001

0,05

-0,53

0,76

-0,38

0,23

1,96

2001

-0,06

0,43

-0,59

0,35

-0,28

1,71

2001

-0,43

0,87

-0,54

-0,04

0,03

1,92

2001

-0,07

0,61

-0,40

-0,05

-0,29

1,42

2002

-0,45

0,65

-0,48

0,12

0,09

1,78

2001

0,19

-0,58

-0,20

0,76

-0,13

1,86

2002

0,26

-0,52

0,63

-0,31

-0,01

1,73

Elegantní výklad determinant volebního rozhodnutí vychází z práce vČdcĤ Michiganské univerzity – knih a statí Augusta Campbella a jeho kolegĤ z 60. let minulého
století. Russell Dalton shrnul tuto koncepci do podoby modelu kauzálního trychtýĜe,
který znázorĖuje schéma þíslo 8. Podle uvedených autorĤ lze pomocí tohoto modelu
pĜedvídat volební rozhodování pĜesnČji, než mohou sami jednotlivci pĜedpovČdČt své
hlasování.1 ěeþeno jinak, pomocí takovéto analýzy by mČlo být možné pĜesnČji pĜedpovČdČt výsledek hlasování než pomocí prĤzkumĤ volebních preferencí.
Kauzální trychtýĜ je relativizací pĜedstav o sociální determinaci volebního chování.
Mnozí politologové navíc upozorĖují, že v souvislosti s civilizaþními promČnami pováleþné liberální demokratické spoleþnosti došlo k erozi tĜídních východisek hlasování.
Formování postindustriální spoleþnosti se silnými stĜedními vrstvami vede k dĜíve
1

DALTON Russell J.: Citizen Politics in Western Democracies. Cit. vydání, s. 178.
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neznámé konvergenci životních stylĤ a tím i ke konvergenci tĜídních modelĤ hlasování. PĜitom však nedochází k sociální politické homogenizaci. Naopak, spoleþnost
se stává složitČjší, plnou malých sociálnČ rozmanitých skupin, doþasných skupin, sekularizovanou a pĜevážnČ mČšĢáckou. S tím souvisí i dĜíve neznámá dynamika promČn
sociálních charakteristik jednotlivcĤ-voliþĤ. Sociální mobilita v dĤsledku urbanizace, kariéry uvnitĜ velkých institucí, zmČny zamČstnání, stČhování – to vše mČní sociální
rysy jednotlivých voliþĤ mnohem þastČji než dĜíve. ZároveĖ rostoucí vzdČlanost omezuje možnosti tradiþních disciplinovaných a hierarchických politických uskupení,
jakými jsou politické strany, ovlivnit politické – a tedy i volební – chování lidí.
Formuje se nový styl obþanské spoleþnosti, ve které je hlasování nČkterých skupin
mnohem ménČ než v minulosti dáno sociálnČ ekonomickými charakteristikami, pĜiþemž roste význam hodnot a názorĤ na jednotlivé sporné otázky orientace a Ĝízení spoleþnosti, získaných více vzdČláním než vlastní sociální zkušeností.
Schéma þ. 8: KAUZÁLNÍ TRYCHTÝě
URýUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ VOLEBNÍ VÝBċR

Volby jsou hromadným þinem jednotlivcĤ. Levicové a pravicové ideologie pomáhají tyto jednotlivce spojovat do skupin. Podle výzkumĤ politických psychologĤ se
však pouze malá þást veĜejnosti ve svém politickém chování a jednání Ĝídí ideologickými pĜedstavami. ýasto se ukazuje, že sebeumístČní do ideologického spektra je
skrytou identifikací s nČjakou sociální þi politickou skupinou, ne s ideologií. Sociální urþení politického chování a jednání je zprostĜedkováno politickou socializací.
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V pĜípadČ ýeska a Slovenska navíc nesmírnČ dĤležitou resocializací, která probČhla u
vČtšiny lidí po zmČnách v roce 1989. Takováto politická (re)socializace je cestou
formování individuálního politického vČdomí, vybavení jednotlivce hodnotami
politické kultury, které mu pomáhají definovat vlastní místo v politickém systému,
identifikovat strukturu systému a vymezit své politické zájmy. Je to proces, bČhem
nČhož rodina, škola, generaþní vrstva a masové sdČlovací prostĜedky zprostĜedkovávají jedinci informace o panujících politických hodnotách, vĤdcích, režimu i
politickém systému, ale hlavnČ pozitivní þi negativní vztah k nim. Politickoideologické sebeurþení osobnosti sice odráží socio-ekonomické postavení, ale probíhá
ve vazbČ na skupinu. Jako rodina a generaþní vrstva je tato skupina též vázaná na sociální vrstvu, v pĜípadČ školy je tato vazba výraznČ slabší a u sdČlovacích prostĜedkĤ již
minimální. PĜitom právČ role elektronických sdČlovacích prostĜedkĤ v socializaci roste.
Je pĜíznaþné, že výzkumy signalizují, a to zvláštČ v pĜípadČ ýeska, velkou dĤvČru veĜejnosti masovým sdČlovacím prostĜedkĤm. To zpĤsobuje, že vnímání vlastních sociálních potĜeb nemusí být objektivní. Zpravidla pouze radikální historické zlomy prostĜednictvím bezprostĜední zkušenosti umožĖují velkým sociálním skupinám prolomit
pouta socializace a pochopit vlastní potĜeby.
Problematika politické socializace a resocializace není zatím v ýesku a na Slovensku pĜedmČtem výzkumu. Proto lze jen odhadnout, které faktory nejvíce pĜispČly po
roce 1989 k hodnotové orientaci voliþĤ v tČchto zemích. PravdČpodobnČ prvotním
byla zkušenost s obdobím byrokratického socialismu a emotivní odmítnutí tohoto
režimu vČtšinou obyvatelstva. Privatizace a restituce vytvoĜily možnost i iluzi sociální mobility celých skupin. Tím se vytvoĜila voliþská základna pravice – nebo alespoĖ voliþská základna stran, které si nepĜejí zmČnu nastoupeného pojetí transformace.
PodaĜilo se – a to i díky pĜíliš formální solidaritČ v pĜedcházejícímu režimu – vytvoĜit
kulturnČ-politickou atmosféru dravého individualismu, který staví jednotlivce mimo
spoleþnost, proti spoleþnosti nebo nad spoleþnost. V takovémto ovzduší je obtížné
uspČt s humanistickými ideály lidské solidarity, které reprezentuje levice. Lustrace
vyĜadily z aktivní politiky pĜedstavitele þásti stĜední generace, která mohla být nositelem zkušeností i odvahy riskovat. Rodící se nová sociální zkušenost však v ýesku a
na Slovensku postupnČ vytváĜí standardní politické prostĜedí. Tento proces nemĤže ale být završen dĜíve, než dojde k nástupu nových generací politických elit.

17.5. Racionalita hlasování
Výsledky parlamentních voleb roku 1990 v ýSFR v sobČ skrývají Ĝadu tajemství.
ProbČhly v revoluþní atmosféĜe – a revoluce, to je vlastnČ spoleþenská krize. V této
situaci nemČly parlamentní volby v roce 1990 charakter klasických demokratických
voleb: dostaly podobu plebiscitu o svobodČ v zemi s charismatickým vĤdcem. Volební
rozhodování se zmČnilo ve výbČr na dvoupólové škále „Totalita ano, þi ne“. V urþitém
smyslu jako by nabralo nČkteré rysy hlasování v dvoustranickém a vČtšinovém systému. V zásadČ se jednalo o retrospektivní hlasování – voliþi se rozhodovali podle
svého vztahu k minulosti.
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Klíþovým dĤkazem dĤvČryhodnosti byly tváĜe pĜedstavitelĤ – vĤdcĤ stran a
hnutí. PĜi výrazné podobnosti programĤ se odehrál spor o jejich vČrohodnost podle
víry v konkrétní vĤdce, a to víry bez zkušenosti s tím, jak dokáží tito vĤdci Ĝídit stát.
ProbČhla výrazná personifikace politických uskupení, pĜiþemž nešlo o spor osobností
v pravém slova smyslu: vĤdcové neukazovali veĜejnosti souhrn svých vlastností, ale
zásluhy kolem pádu bývalého režimu. To vše se dČlo v podmínkách výrazné tendence
k informaþnímu monopolu ve státních sdČlovacích prostĜedcích a pĜi cílené pĜedvolební aktivitČ vládních þinitelĤ, jejichž práce Ĝadu mČsícĤ pĜed volbami by nesnesla mČĜítka skuteþnČ demokratické spoleþnosti, hlídající zacházení se státními financemi.
Voliþi vČĜili znaþce, tváĜi, slibĤm. VČtšina lidí nedokázala v dramaticky se mČnící
sociální situaci novČ a pĜesnČ definovat svĤj aktuální a budoucí sociální zájem, nemČli
možnost na základČ zkušeností spojit tento zájem s konkrétními stranami a politickými
vĤdci. Rozhodovali zatíženi ideologickými pĜedsudky, v podstatČ intuitivnČ,
v emotivní atmosféĜe, kde analýza byla nahrazena symboly. Ti, co hlasovali pro
programy OF a VPN, hlasovali více ménČ pro politiku stĜedu – ovšem zvolili pravicovou reprezentaci.
Následující volby probíhaly v jiné atmosféĜe. Již volby v roce 1992 byly smČsicí retrospektivního a perspektivního hlasování, byly ohlížením se za minulostí, ale i projektování do budoucna.
x V ýesku o vítČzství pravice v roce 1992 nerozhodly plakáty, letáky, videoklipy, ale
schopnost státu vytvoĜit doþasné þi fiktivní sociální prostĜedí, v nČmž potenciální voliþ stĜedu a tČkavý nerozhodný voliþ vidČl své sociální jistoty na pravici.
Nerozhodní volili sociálnČ. Ovšem sociální jistotu vidČli u pravice, pĜesnČji Ĝeþeno
u ODS, ne ve stĜedu þi na levici politického spektra. Báli se zmatku pĜi zmČnČ koncepce ekonomické reformy, mČli strach o své kupónové knížky, líbily se jim úpravy platĤ a dĤchodĤ, okouzlily je tabulky zvýšení platĤ státním zamČstnancĤm od
kvČtna 1992 a od zaþátku roku 1993. Tento trend se dále rozvíjel.
x Na Slovensku volby zaþaly též získávat sociální rozmČr s pohledem do budoucna. Ponechaly si však urþitý plebiscitní rys, a to v podobČ otázky „Meþiar
ano, nebo ne“. Tento plebiscitní prvek se pro roce 1998 zaþíná vytrácet a ve volbách roku 2006 by mČl být druhoĜadý.
Standardizace voleb do podoby známé ze západní Evropy v ýesku i na Slovensku
pokraþuje, byĢ se i nadále objevují mobilizaþní kampanČ, snažící se vést voliþe
k hlasování podle vztahu k budoucnosti. Velmi významným faktorem pro volební
rozhodování se stává konkrétnČjší vztah k reprezentantĤm politických stran, a to
zvláštČ v souvislosti s odhalenými korupþními skandály.
Tradiþní spor o to, zda se voliþ rozhoduje pro politika (osobnost), nebo pro stranu,
je zpravidla zavádČjící: rozhodnout se pro tu þi onu tváĜ politika zpravidla znamená rozhodnout se pro tu þi onu politickou stranu, koalici þi hnutí. TváĜ politika je
symbolem strany, programovou zkratkou. A navíc – politika je týmová þinnost.
Rozhodovat se pouze pro jedince znamená rozhodovat se pro neznámý tým. Kandidátka politické strany je alespoĖ kusou informací o tom, jak bude vypadat tým „osobnosti“ v pĜípadČ, že ve volbách zvítČzí.
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Politické strany pĜedstavují pro voliþe balík odpovČdí na rĤzné otázky. VýbČr
politické strany zjednodušuje výbČr „osobností“ – voliþ nemusí zjišĢovat názory a
vlastnosti každého kandidáta ke všem problémĤm. VytvoĜil si pĜedsudek, který slouží
jako kompas a zároveĖ ho mobilizuje k aktivitČ. Politická strana umožĖuje þi znemožĖuje volbu podle sociálnČ ekonomických zájmĤ. Politické strany nejen organizují
aktivní voliþe – ony jim zjednodušují pĜedstavu o politických problémech, dávají
tČmto problémĤm podobu programĤ, hesel a symbolĤ. Existuje celá velká skupina
politologĤ, kteĜí se domnívají, že jsou to právČ politické strany, které rozhodují o volebních výsledcích – ne tedy voliþi sami. Je ovšem stejnČ pravdou, že straniþtí vĤdcové
a s nimi celé strany mají v demokratické spoleþnosti tendenci pĜizpĤsobovat se náladám veĜejnosti. Tak v zemi, kde existuje dobrý výzkum veĜejného mínČní a kde straniþtí vĤdcové vČĜí sociologii, je patrná tendence ke konvergenci programĤ i politického
chování. Výsledkem je zpravidla úprk stran z krajĤ levé a pravé þásti politického spektra do stĜedu.
VČtšina voliþĤ má jasnou pĜedstavu o pĜíþinách svého kladného vztahu k vybrané
stranČ. Tabulka þíslo 126 uvádí deklarované dĤvody volebních preferencí z pĜedvolebního výzkumu IVVM v pĜedveþer voleb roku 1992, a to ve vztahu ke SnČmovnČ
lidu Federálního shromáždČní. Následující tabulka þíslo 127 uvádí výsledky výzkumu
CVVM, který se uskuteþnil v pĜedveþer voleb do Poslanecké snČmovny v roce 2002.
Z tabulek vyplývá, že voliþi jako vČtšinový dĤvod své volby uvádČli, že jim vyhovoval volební program jimi preferované strany, pĜípadnČ blízkost zamČĜení strany
osobnímu pĜesvČdþení. Patrný je pokles prestiže pĜedstavitele zvolených stran. Následovalo tvrzení o tom, že se respondenti rozhodovali podle toho, že strana þi hnutí udČlaly mnoho dobrého. V roce 1992 v ýeské republice 43 % dotázaných a na Slovensku
41 % respondentĤ tvrdilo, že se pro stranu rozhodovali i na základČ toho, že jim jejich
favorit vadil ze všech nejménČ. Tato negativní volba, opírající se vlastnČ o tzv. strategické hlasování, byla ovšem v rozporu s jinými odpovČćmi.
Tabulka þ. 126: DģVODY ROZHODNUTÍ VOLIT VYBRANOU STRANU
SNċMOVNA LIDU FS, 1992
(údaje v procentech)

dĤvod
vyhovoval volební program
dĤvČĜoval pĜedstavitelĤm
její zamČĜení odpovídalo svČt. názoru, víĜe, pĜesvČdþení
udČlala(o) mnoho dobrého, má zásluhy
pĜesvČdþivá volební kampaĖ
vadí ze všech stran nejménČ
chce ji volit nČkdo blízký
byl þlenem, byl zapojen
v rodinČ ji volili pĜed rokem 1948

ýeská
republika
ano
ne
95
5
94
6
92
8
79
21
57
43
43
57
20
80
18
82
14
86

Slovenská
republika
ano
ne
93
7
94
6
89
9
79
21
64
36
41
59
29
71
24
76
8
92
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Sociologické výzkumy i praktická zkušenost ale Ĝíkají, že vedle vČdmČ jednajících
voliþĤ existuje i ještČ jedna významná skupina lidí – ti se rozhodují až na poslední
chvíli. Jejich hlasování je více chováním než jednáním: reagují na aktuální situaci,
nerozhodují se racionálnČ. Graf þíslo 19 ukazuje, kdy se podle výzkumu CVVM pĜi
volbách do Poslanecké snČmovny, které se konaly 14. a 15. þervna 2002, rozhodli voliþi pro stranu, které dali hlas. Z výzkumu je zĜejmé, že nejménČ 11 % voliþĤ lze pokládat za nerozhodné, pĜiþemž o vítČzství ýSSD nad ODS tehdy rozhodlo ménČ než
šest procent hlasĤ.
Tabulka þ. 127: DģVODY ROZHODNUTÍ VOLIT VYBRANOU STRANU
Poslanecká snČmovna, 2002
(údaje v procentech)

Její zamČĜení je Vám blízké,
odpovídá Vašemu pĜesvČdþení?
Vyhovuje Vám její program?
DĤvČĜujete jejím pĜedstavitelĤm?
PĜesvČdþila Vás její dosavadní
þinnost?
Je v kontaktu s obþany a zná
jejich problémy
Chce ji volit nČkdo z Vašich
blízkých?
Úþastníte se vnitrostranického
života?

rozhodnČ
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodnČ
ne

ano/ne

19

65

9

2

84/11

19
16

62
64

6
11

1
2

81/7
80/13

13

61

16

3

74/19

13

50

16

5

63/21

10

26

21

35

36/56

4

4

17

74

8/91

Poznámka: Dotázaní se vyjadĜovali zvlášĢ ke každé kategorii, dopoþet do 100 % v Ĝádcích
tvoĜí odpovČć „nevím“. Údaje v posledním sloupci pĜedstavují podíl souþtĤ kategorií „rozhodnČ ano“+“spíše ano“ a „rozhodnČ ne“+“spíše ne“.

Graf þ. 19: KDY PADLO ROZHODNUTÍ, KTEROU STRANU VOLIT, 2002
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Také podle slovenských výzkumĤ veĜejného mínČní se velká – a z hlediska pomČru
mezi stranami možná rozhodující – þást voliþĤ rozhoduje až na poslední chvíli. V roce
2002 pČt dní pĜed konáním voleb do Národní rady pouze 70 % z tČch dotázaných, kteĜí
uvedli, že pĤjdou volit, vČdČlo, pro kterou stranu budou hlasovat. Z nich pak jedna
pČtina pĜipouštČla možnost zmČnu svého rozhodnutí v posledním týdnu pĜed volbami.
Dalších 16 % dotázaných ještČ nebylo rozhodnuto pro žádnou stranu.1
x RACIONÁLNÍ VOLIý. Ze sociologických výzkumĤ je zĜejmé, že vČtšina voliþĤ
se domnívá, že se pro strany, hnutí þi koalice rozhoduje podle jejich volebních
programĤ (v ýesku 95 % v roce 1992 a 81 % ve volbách roku 2002).
PodrobnČjší pohled na volby ale ukazuje, že tvrzení o rozhodování se podle programĤ þasto pouze pĜedstírá dobré úmysly. PĜednČ programy politických stran, koalic a
hnutí, které kandidovaly ve volbách, ve svém souþtu pĜedstavovaly nČkolik set stran,
což je pro prĤmČrnČ angažovaného obþana pĜíliš rozsáhlý text na to, aby jej skuteþnČ
pĜeþetl. ZároveĖ velkým problémem uvedených programĤ je jejich skuteþný obsah –
zpravidla se jedná o literárnČ zpracované hesláĜe, které nevypovídaly o materiálních
možnostech zabezpeþení proklamovaných cílĤ a o vČcné a þasové hierarchii tČchto
cílĤ. Podle takovýchto programĤ se nedá racionálnČ vybírat preferovaná strana. Pouze
programy ODS pro volby roku 2002 a zvláštČ pak pro rok 2006 byly pokusem o analýzu, výbČr cílĤ a pĜesný popis metod i prostĜedkĤ k jejich dosažení – šlo o snahu zformovat program v duchu tradiþních zásad racionalismu. KampaĖ zvláštČ kolem programu Modrá šance ukázala na úskalí takovéto cesty, a to jak z hlediska mezí možností
racionálního poznání politických možností, tak i sdČlnosti takovéhoto pĜístupu pro
vČtšinu veĜejnosti. Akademická a volební racionalita nemusí být totéž.
Z uvedených údajĤ se nabízí jediný možný závČr: jestliže se racionální voliþ skuteþnČ rozhodoval pro strany podle volebních programĤ, pak si napĜed vybíral
program, podle kterého se chtČl rozhodnout. Úsudku podle programu pĜedcházel
úsudek o tom, který program þíst. Rozhodování podle programu pĜedcházel ideologický pĜedsudek: volbu formou hlasování pĜedcházela þetba programu, ale tuto þetbu
pĜedcházela volba favorita. Logické hodnocení – bylo-li jaké – vycházelo z ideologického axiómu. Jednalo se vČtšinou o kmenové voliþe strany, tedy takové, kteĜí jsou
rozhodnuti pro vybranou stranu hlasovat bez ohledu na kampaĖ a þasto i nezávisle na
její aktuální konkrétní politice a pĜedstavitelích. Podle citovaného výzkumu CVVM to
v roce 2002 bylo 64 % dotázaných. To ale není projev racionality v chování voliþe,
tedy alespoĖ ne racionality v tradiþním pojetí.
ýeská i slovenská þást veĜejnosti, která je politicky zaangažovaná a
v postmoderním smyslu i racionální, zĤstává ideologizovaná. Spoleþnost je plná
politických vášní, je více rozdČlená než stmelená. VČtšina z onČch 64 % voliþĤ, kteĜí
v roce 2002 uvádČli, že byli rozhodnuti, komu dát svĤj hlas již pĜed poþátkem volební
kampanČ, si nevybírá pro koho hlasovat podle programĤ þi osobních vlastností kandidátĤ – pouze tuto formu výbČru pĜedstírala þi se upĜímnČ, ale mylnČ domnívala, že
právČ takto volí. Tato skupina racionálních voliþĤ nevolí své favority podle toho, jak
1

Podle GYÁRFÁŠOVÁ, OĐga: Volebné správanie. In: Slovenské voĐby ´02: výsledky, dôsledky,
súvislosti. Citované vydání, s. 119.
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jsou schopní skuteþnČ Ĝešit konkrétní spoleþenské problémy a hájit národní zájmy.
Hledá své pĜíznivce podle osobních ideových pĜedsudkĤ o stranách a jejich pĜedstavitelích. Je to omezená, ideologicky podvázaná racionalita. To ale neznamená, že þeská þi slovenská veĜejnost je extremisticky naladČná. Dá se Ĝíci, že tato vČtšina veĜejnosti je sice ideologizována, ale hledá umírnČné Ĝešení.
Uvažovat o možnosti neideologického volebního jednání, odvozeného od konkrétních témat spoleþenského vývoje, je vhodné jenom tam, kde a) voliþi mohli nalézt svĤj
vlastní zájem v každé hlavní otázce volební kampanČ, b) mČli na ni názor a c) znali
odlišná stanoviska stran a kandidátĤ na tuto otázku. Volby, v nichž nedominuje klání
kolem stranických symbolĤ, ale vČcné spory kolem jednotlivých, v dané chvíli nejaktuálnČjších otázek vývoje spoleþnosti, jsou samozĜejmČ nejracionálnČjší variantou voleb. Takto ale volby neprobíhají.
x NEROZHODNÝ VOLIý. Po roce 1992 se klíþem k pochopení výsledku voleb
v ýesku i na Slovensku stal nerozhodný voliþ. Jeho pĜedností není neideologiþnost. Zpravidla je definován menším zájmem o politiku než voliþ stranický – a
proto má sklon snadnČji podlehnout emotivním zprávám, posledním informacím, skandálĤm.
V podmínkách, kdy se volební výsledky nejvČtších politických stran liší ménČ
než o deset procentních bodĤ, o vítČzi rozhoduje pĜíklon nerozhodného a tČkavého
voliþe. NČkteĜí autoĜi se domnívají, že voliþ, který není spojený s žádnu stranou, se
rozhoduje samostatnČji a je vybíravČjší v informacích. Zkušenost však ukazuje, že
stranicky angažovaný voliþ je více zatažen do dČní, a proto má o politické zprávy vČtší
zájem, informace má utĜídČnČjší.
V pĜedvolební kampani obþané, kteĜí jsou kódováni jako „nerozhodnutí“, se
daleko snadnČji stávají objetí propagandy. Nerozhodný a tČkavý voliþ má nejen
malou volební motivaci, ale je i nejménČ informován a tedy i nejsnáze manipulovatelný. PĜedvolební zápas se proto zpravidla nevede o rozhodnuté voliþe, ale o ty váhající – nerozhodnuté a fluktuující, þi nepevnČ rozhodnuté voliþe. Ty pak charakterizuje fakt, že se rozhodují, komu dát svĤj hlas, až poslední dny þi dokonce hodiny pĜed
samotným volebním aktem.
Rozbory voleb umožĖují jediný závČr: nerozhodný a tČkavý voliþ v ýesku i na
Slovensku se chová iracionálnČ. Jeho výbČr stran i osobností je závislý na bezprostĜedním dojmu, je v podstatČ vírou v urþitý ideový smČr, životní styl a tváĜe politikĤ. Na obhajobu takového voliþe je tĜeba Ĝíci, že se tČžko mĤže racionálnČ pohybovat
v iracionálním prostĜedí – a politické prostĜedí v ýesku i na Slovensku je do znaþné
míry iracionální. Programy stran nejsou pĜesným výrazem doktríny, strany své programy nectí a neplní, politiþtí vĤdcové se – až na svČtlé výjimky – starají v první ĜadČ
o sebe, pak o své strany a až nakonec o národní zájmy. V kampaních Ĝada hlavních
pĜedvolebních štábĤ ví, jak skandalizovat konkurenta, ale chybí jim zmapování skuteþných potĜeb spoleþnosti a snaha sdČlit voliþĤm, jak by problémy mČly být Ĝešeny. Pro
chování a jednání þeského a slovenského voliþe je dĤležitá i zkušenost, že Ĝada významných rozhodnutí vlády, která rozhodla o povaze jeho sociálního života, nebyla
pĜedmČtem pĜedvolební diskuse. V takovémto prostĜedí se racionálnČ chovat nedá – a
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kdo ve volbách vsadí na racionalitu, riskuje prohru, neboĢ demokracie je hrou velkých þísel.
V zápase o voliþe se stĜetávají sociální realita, výsledky politické socializace a aktuální volební propagandistické kampanČ. Síla masových sdČlovacích prostĜedkĤ
v postmoderní spoleþnosti je taková, že dokáže vytvoĜit v dobČ voleb fiktivní sociální
prostĜedí. V takovémto prostĜedí lze pomČrnČ snadno manipulovat nerozhodnutého þi
málo pevnČ rozhodnutého voliþe. PĜechod k racionalitČ voleb znamená vymanit se
z toho umČlého prostĜedí.
Pro racionální hlasování je nutná nová masová sociální zkušenost. Politiþtí psychologové upozorĖují, že propagandistické manipulaci se vzpírají témata, která jsou pĜedmČtem bezprostĜední zkušenosti lidí – napĜíklad rĤst cen, nezamČstnanost, nedostatek
energie a podobnČ. Vlastní prožitek umožĖuje vČtšinČ lidí, jejichž pĜístup k sociální
realitČ není pĜedznamenán intelektuálním poznáváním, správnČ vnímat vČrohodnost
slibĤ a tváĜí. Vyzrání sociální situace, relativní stabilizace ekonomických, sociálních a politických struktur i komponentĤ systémĤ – to je základ poznání a pochopení vlastního sociálního postavení, osobních potĜeb a zájmĤ. Voliþ s reálnou životní zkušeností nepodléhá iluzím fiktivního sociálního prostĜedí. Z takovéhoto vČdomí vlastního zájmu vyrĤstá pochopení shody, podobnosti, komplementárnosti þi konfliktnosti se zájmy druhých. Takto vzniká nejen solidarita, ale i stavovské a národní
vČdomí a hlavnČ poznání spoleþenských potĜeb.
PropagandČ nejsnáze vzdorují lidé, kteĜí chovají nedĤvČru k masovým sdČlovacím
prostĜedkĤm. Není v této souvislosti bez zajímavosti pĜipomenout skuteþnost, že
úspČch televizních magnátĤ v politice v posledních letech je spojen s krizí þi transformací tradiþních politických stran. ZároveĖ dochází k dramatickému poklesu volební
úþasti v nČkterých zemích. NaštČstí v této chvíli v ýesku a na Slovensku kyvadlo
voleb není kyvadlem dČjin.
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18. ZávČr: krize demokracie?

Volby i nadále zĤstávají svátkem demokracie. V urþitých situacích mohou však
volby být i projevem slabosti demokracie. V ýesku i na Slovensku je tento problém
nejvýraznČji vidČt na dramatickém poklesu v úþasti na volbách. Otázkou totiž je,
kdo má v demokracii v rukou moc, když ji lid nevykonává. Kdo vládne v demokracii,
v níž se obþanská veĜejnost zĜíká svého práva na výbČr svých reprezentantĤ? Lze samozĜejmČ namítnout, že nČkteré stabilní liberálnČ demokratické spoleþnosti nevykazují
vysokou volební úþast – napĜíklad v USA byla ve volbách roku 2004 úþast 55,4 %,
ovšem to se volil i prezident, zatímco o dva roky dĜíve, kdy se na federální úrovni volili jen poslanci a tĜetina senátorĤ, byla úþast pouze 30,7 % oprávnČných voliþĤ.
Srovnání s údaji o zemích Evropské unie, které v 16. kapitole pĜinášejí tabulky 107
a 108, ale ukazuje, že v nových zemích Unie je jiná volební aktivita než v tzv. starých
þlenských státech. Tabulka þíslo 128 shrnuje závČry výzkumu úþasti ve volbách do
parlamentĤ v západoevropských zemích v letech 1945 až 2003, které provádČl Mezinárodní institut pro demokracii a volební podporu.1 Vyplývá z ní, že v 297 volbách
v tomto období byla pĜi volbách zákonodárného sboru prĤmČrná úþast západoevropských oprávnČných voliþĤ 82,1 %. Této úrovnČ se nepodaĜilo v samostatné ýeské republice dosáhnout v žádných volbách, na Slovensku pak pouze jednou – a to v roce
1998 pĜi volbách do Národní rady, které mČly plebiscitní rysy. Ze všech tČchto údajĤ je
zĜejmé, že v ýesku i na Slovensku je patrná krize dĤvČry v demokracii.
Fungující demokracie vyžaduje volební aktivitu lidí. A nejde pouze o to, že úþast na
správČ státu je cestou naplnČní kulturní formy lidského bytí. Stát byl podle Aristotela
sice pĤvodnČ vytvoĜen proto, aby zajistil „zachování života, ale trvá za úþelem života
dobrého“.2 PĜi takovémto pohledu na smysl státu je úkolem voleb spoluvytváĜet
podmínky pro šĢastný život þlovČka. Demokratické volby jsou jedním z nástrojĤ,
pomocí kterých by mČl mít svobodný þlovČk kontrolu podmínek vlastní existence,
což je pĜedpoklad dobrého života.
Spoleþnost má velmi málo obranných mechanismĤ, které by ji chránily proti zvĤli
politické moci. V demokracii pĜedstavují volby jeden z takovýchto obranných nástrojĤ:
moc je totiž v demokratickém režimu vládnoucí elitČ svČĜena jen na omezenou dobu a
1
2

Voter Turnout in Western Europe since 1945. Stockholm: IDEA, 2004, s. 90.
ARISTOTELES: Politika. I, 2, 1252b. Citované vydání, s. 40.
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po jejím uplynutí má lid právo znovu se vyslovit k tomu, kdo mu má vládnout.
V dobĜe fungujících demokraciích nahrazují volby revoluci, neboĢ se jejich prostĜednictvím mohou prosadit ty názory veĜejnosti, které jsou v rozporu se zájmy
vládnoucí skupiny. Volby jsou tedy mimo jiné i nástrojem obrany práv lidu pĜed
zvĤlí elity a jedním z dĤležitých zpĤsobĤ vČþného znovuvytváĜení rovnováhy zájmĤ ve spoleþnosti. Tato teze má však své pĜirozené hranice. V pĜípadČ malé politické aktivity veĜejnosti roste možnost sebereprodukce malé mocenské elity dokonce
i prostĜednictvím voleb.
Tabulka þ. 128: ÚýASTI NA PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH
V ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍCH, 1945 – 2003
zemČ (poþet voleb)
Belgie (18)
Rakousko (18)
Itálie (15)
Lucembursko (12)
Island (17)
Malta (14)
Nizozemsko (18)
Dánsko (23)
Švédsko (18)
NČmecko (15)
západní Evropa – celkem (297)
Norsko (15)
ěecko (16)
ŠpanČlsko (8)
Finsko (17)
Velká Británie (16)
Francie (16)
Portugalsko (11)
Irsko (16)
Švýcarsko (14)

úþast
v procentech
92,5
90,9
89,8
89,7
89,5
88,2
86,6
86,0
85,7
85,0
82,1
80,4
79,9
75,7
75,6
75,2
74,8
73,6
72,6
56,6

Pro mnohé pozorovatele byla vysoká úþast obþanĤ v prvních dvou volbách po roce
1989 velkým pĜekvapením. Ovšem již v dobách federace se projevil základní trend:
v roce 1990 nepĜišla k urnám necelá þtyĜi procenta, o dva roky pozdČji to již bylo pĜibližnČ 15 % oprávnČných voliþĤ. Snižující se zájem obþanĤ o volby se pak nejen
nezastavil, ale dokonce akceleroval. Tato skuteþnost je zvláštČ patrná na postupném
poklesu úþasti ve volbách do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR a Národní rady SR.
Tabulky þíslo 129 a 130 pĜinášejí pĜehled volební aktivity v ýesku a na Slovensku.
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Tabulka þ. 129: VOLEBNÍ ÚýAST V ýESKÉ REPUBLICE
(údaje v procentech oprávnČných voliþĤ)
Poslanecká snČmovna
Senát 1. kolo
Senát 2. kolo
kraje
místní volby
Evropský parlament

1990
96,78
–
–
–
–
–

1992 1994
85,07
–
–
–
–
–
–
–
–
60,68
–

1996
76,41
35,03
30,63
–
–
–

1998
74,03
42,37
20,36
–
45,02
–

2000
–
33,72
21,56
33,64
–
–

2002
58,00
24,10
32,55
–
43,39
–

2004
–
28,97
18,41
29,62
–
28,32

Poznámka: V letech 1990 a 1992 se jednalo o volby do ýeské národní rady.

Tabulka þ. 130: VOLEBNÍ ÚýAST NA SLOVENSKU
(údaje v procentech oprávnČných voliþĤ)
1990 1992 1994 1998

1999 2001 2002

2004 2005

Národní rada
95,39 84,20 75,65 84,24
–
–
70,06
–
–
prezidentské volby – 1. kolo
–
–
–
–
73,89
–
–
47,94
–
prezidentské volby – 2. kolo
–
–
–
–
75,45
–
–
43,50
–
kraje
–
–
–
–
–
26,02
–
–
18,02
kraje – 2. kolo volby župana
–
–
–
–
–
22,61
–
–
11,07
Evropský parlament
–
–
–
–
–
–
–
16,96
–

Poznámka: V letech 1990 a 1992 se jednalo o volby do Slovenské národní rady.

Názory na pĜíþiny volební pasivity jsou rĤzné. Seymour Lipset uvádí základní
schéma volební úþasti v demokraciích na ZápadČ: muži volí více než ženy, vzdČlanČjší
více než ménČ vzdČlaní lidé, více volí mČstští než venkovští obyvatelé, lidé mezi 35 a
55 lety vČku volí více než lidé mladší a starší, ženatí volí více než svobodní, lidé
z vyšších vrstev více než z nižších a þlenové organizací volí více než neþlenové. „Skupina vykazuje vyšší volební úþast, když (1) její zájmy jsou silnČ ovlivĖovány vládní
politikou; (2) má-li pĜístup k informacím o významu politických rozhodnutí pro své
zájmy; (3) je-li vystavena sociálnímu tlaku, vyžadujícímu volit; (4) není-li tlaþena
k volbám pro rĤzné politické strany“.1
Volební aktivitu Ĝady obþanĤ je ovšem možné pokládat za projev konformity.
Konformní voliþ nepĜikládá volbám žádný význam, nespojuje s rozhodováním ve volbách ani vlastní, ani spoleþenský zájem. Odradit jej od hlasování není velký problém.
Neskrývaným cílem Ĝady konzervativních politikĤ je odradit co nejvČtší þást spoleþnosti od aktivního volebního chování a vrátit tak politické rozhodování do rukou oligarchie. Zvláštním problémem volební pasivity se tak stává manipulace motivace
politické angažovanosti. Odrazování od politické participace je „demokratickou“
realizací oligarichistického ideálu. VytváĜením sociálního prostĜedí nerovnosti a
1

LIPSET, Seymour Martin: Political Man. Citované vydání, s. 182 a 186.
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nejistoty je spoleþenství atomizováno na osamocené jedince. Ti se pak musejí vČnovat
pĜedevším zajištČní prvotních potĜeb tak, že jim na kulturní a politické potĜeby nezbývá
þas a psychická síla.
Existuje též mnoho teoretikĤ, a to nejen konzervativního ražení, kteĜí vysokou úþast
voliþĤ pokládají za hrozbu demokracii. Podle tČchto koncepcí se nejvíce nevoliþĤ rekrutuje z neuvČdomČlé þásti spoleþnosti, která je nejvíce naklonČna pĜijímat autoritativní formy vlády, je cynická, netolerantní k jiným názorĤm a etnickým menšinám.
Mobilizací právČ takových nevoliþĤ se prý dostal v NČmecku k moci fašismus. Náhlý
vzestup volební úþasti je pokládán za dĤsledek napČtí ve spoleþnosti, poruchu legitimity režimu. Až na malé výjimky pokládají západní politologové nižší úþast ve volbách
za projev dĤvČry vládČ, za dĤkaz stability systému.
Neúþast ve volbách v postsocialistických zemích je ale obtížnČ analyzovatelná pomocí zkušeností ze západoevropské þi americké demokracie. Analytici a komentátoĜi
uvádČjí nejrĤznČjší možné pĜíþiny. Podle nČkterých je v pozadí rostoucí volební pasivity hyperaktivita nových podnikatelĤ, kteĜí nemají þas na politiku. ZároveĖ se úspČšný þi prostČ snaživý podnikatel se mĤže domnívat, že nepotĜebuje stát, neboĢ zárukou jeho existence je jen jeho vlastní úspČch – což je pomČrnČ þastý projev ideologie anarchokapitalismu. PrávČ tak mĤže být v pozadí volební pasivity spokojenost se
situací a zdánlivá jistota, že se v zásadČ nemĤže nic zmČnit. Odlišným motivem
pasivity pak je nedĤvČra ke státu, rezignace na možnost prorazit manipulaci podmínek života – jde o plebejskou odevzdanost, þi o intelektuálské pohrdání politikou.
MĤže jít o zklamání z politického vývoje, tradiþní nespokojenost s politickými
stranami þi o ztrátu dĤvČry v možnost svým hlasem politiku ovlivnit. Takoví voliþi
se „nauþili být bezmocní“. Nemalý vliv na volební úþast má rozporuplná propaganda. Nerozhodnutý voliþ v prostĜedí, charakterizovaném protichĤdnou propagandou,
ztrácí pĜehled, což je problém, který Ĝeší poklesem zájmu o volby a svou neúþastí.
PravdČpodobnČ všechny tyto motivy hrají svoji roli.
Na téma volební pasivy bylo provedeno mnoho sociologických výzkumĤ. NapĜíklad CVVM uskuteþnil výzkum pĜíþin volební neúþasti v lednu 2005. Tabulka þíslo 131 ukazuje, jak podle tohoto výzkumu obecnČ vypadají pĜíþiny nízké úþasti ve
volbách. Je z ní zĜejmé, že nejþastČji hledali respondenti pĜíþiny rostoucí volební pasivity v obecném znechucení z politiky, v nízké dĤvČĜe k politickým stranám s malou
možností obþanĤ ovlivĖovat politiku. Tyto závČry odpovídají i šetĜením CVVM
v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, jehož výsledky pĜibližuje tabulka
þíslo 113 v 16. kapitole této knihy.
ObecnČ tedy platí, že se na klesající volební úþasti podepisuje zklamání z politiky.
Smysl volební participace se stává sporným, jestliže nejsou rozhodující otázky
vývoje pĜedmČtem pĜedvolebních debat a programĤ hlavních stran – jak tomu
bylo napĜíklad ve volbách roku 1990 a 1992, kdy se otázky úplné privatizace, restitucí,
lustrací þi rozdČlení ýesko-Slovenska vĤbec nediskutovaly. Navíc je zĜejmé, že politický systém je stabilizován a klesá pocit možnosti i potĜeby významnČ ovlivnit
orientaci vlády a parlamentu prostĜednictvím individuálního hlasování. K tČmto
obecným pĜíþinám se však pĜidává i celá Ĝada jiných motivĤ volební pasivity, které
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jsou specifické pro jednotlivé úrovnČ voleb – napĜíklad euroskepticismus v pĜípadČ
voleb do Evropského parlamentu, jindy zase pĜesvČdþení o zbyteþnosti Senátu þi neporozumČní významu krajských samospráv.
Tabulka þ. 131: Názory na pĜíþiny nízké volební úþasti
(údaje v procentech)
dĤvodem neúþasti ve volbách je:
obecná nechuĢ k politice
nízká dĤvČra k politickým stranám
politické strany se nezajímají o problémy, které jsou dĤležité pro obþany
snížená možnost obþanĤ ovlivĖovat politiku
projev široké demokracie, která umožĖuje svobodné rozhodnutí, zda volit þi ne
oslabování vlivu širokých vrstev na politiku
projev nízkého stupnČ obþanské odpovČdnosti
oslabování demokracie, ponČvadž se rozhodování ponechává menšinČ
mezinárodní ostuda, prokazující nezralost naší demokracie

ano
96
96
89
76
69
65
59
58
33

ne
3
2
7
19
25
21
32
29
56

Poznámka: Dopoþet do 100 % v Ĝádcích tvoĜí odpovČdi „nevím“.

Také z tabulek þíslo 129 a 130 o volební úþasti v ýesku a na Slovensku vyplývá,
že sice dochází k poklesu volební aktivity, ne však ve všech volbách na stejné
úrovni a se stejnou dynamikou. NapĜíklad v ýesku zatím nejnižší úþast pĜi volbách
do Poslanecké snČmovny byla zaznamenána v roce 2002 – ovšem byla tĜikrát vČší než
u druhého kola senátních voleb v roce 2004. ObdobnČ na Slovensku nejnižší úþast ve
volbách do Národní rady byla v roce 2002, která však byla témČĜ þtyĜikrát vyšší než u
voleb krajských zastupitelstev v roce 2005. Také podle uvádČného výzkumu CVVM
z ledna 2005 se liší odpovČdi o pĜíþinách volební neúþasti v pĜípadČ krajských voleb a
voleb do Senátu: 53 % dotázaných vidČlo pĜíþinu nízké úþasti pĜi volbách do krajských
zastupitelstev ve znechucení obþanĤ z politiky; v pĜípadČ voleb senátorĤ podobný názor zastávalo 17 % respondentĤ – 50 % dotázaných hlavní dĤvod vidí v tom, že Senát
je zbyteþný. Zdá se, že se dá hovoĜit o dvou odlišných vzorcích volebního chování
v ýesku i na Slovensku:
x MimoĜádnČ malá úþast pĜi volbách do Senátu Parlamentu ýR, v obou státech
pak ve volbách do krajských zastupitelstev a do Evropského parlamentu. Výsledky naznaþují, že o významu tČchto voleb se v ýesku nepodaĜilo pĜesvČdþit
hlavnČ levicové a stĜedo-levé voliþe. Slovenská levice ale v krajských volbách hlasuje, byĢ více pĜi volbách županĤ než pĜi hlasování do zastupitelského sboru;
x RelativnČ vysoká úþast ve volbách do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR a
Národní rady SR, do samospráv mČst a obcí v obou státech, ale též v prezidentských volbách na Slovensku.
Ukazuje se, že nelze na základČ rozborĤ napĜíklad voleb do Evropského parlamentu
dovozovat, jak dopadnou volby do Poslanecké snČmovny þi Národní rady. Snad jen
porovnání výsledkĤ voleb do Poslanecké snČmovny, Národní rady a prezidentských
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voleb s výsledky voleb do Senátu a krajĤ naznaþuje, že v pĜípadČ druhé skupiny voleb
je možné mluvit o menší aktivitČ levice.
Zatím se jako jediný institucionální lék na pokles úþasti používá kombinace voleb, spojování hlasování o pĜedstavitelích rĤzné úrovnČ stání správy a samosprávy.
Možnost všeobecných voleb, kdy se volí najednou školní inspektor, šerif, místní i
stání a federální reprezentace, je odzkoušena napĜíklad ve Spojených státech. Technicky je to možné, jistČ je to levnČjší – rĤst volební úþasti to ale nezaruþí. V ýesku byly
napĜíklad konány volby senátorĤ spolu s volbami do místních zastupitelstev, na Slovensku poĜádání referenda spolu s volbami atd. Praxe ale naznaþuje, že se mnozí þeští
a slovenští voliþi nenechají takto „ošidit“ a ponechávají si rĤzné motivy pro úþast ve
volbách rĤzných pĜedstavitelĤ þi v referendu.
Bránit poklesu úþasti ve volbách do Poslanecké snČmovny PýR þi do Národní rady
SR spojením voleb do zákonodárných sborĤ s hlasování napĜíklad do místních zastupitelstev komplikuje také fakt, že do zákonodárných sborĤ lze kandidovat jen na kandidátkách stran, hnutí a koalic, zatímco v komunálních volbách mĤže kandidovat i nezávislý uchazeþ o mandát. Liší se též vytváĜení odlišných koalic na celostátní a místní
úrovni – což by volby výraznČ znepĜehlednilo. Formálním lékem je uzákonČní povinnosti volit známé i z nČkterých zemí západní Evropy. Takto však vzroste pouze
množství konformních voliþĤ – nikoliv úroveĖ demokratické spoluúþasti na Ĝízení.
Využití voleb jako ochrany pĜed porušováním lidských práv mocenskou elitou naráží na dva problémy. PĜednČ je to mocenské centrum, které urþuje volební pravidla – a
to jak rytmus periodicity voleb, tak i volební systém a meze aktivního a pasivního volebního práva. Jinak tomu nemĤže ani být, neboĢ volby jsou v þase a prostoru koordinovaná masová politická aktivita jedincĤ. Druhým problémem je, že právČ ona periodicita mĤže mít za následek, že moc mĤže být v urþité chvíli pohozena na ulici, ale
nemusí být zvednutelná prostĜednictvím volební demokracie. MĤže tomu tak být proto,
že mocenská krize probíhá v období mezi pravidelnými volbami, ale také proto, že
volební rytmus se mĤže lišit od pĜirozeného rytmu aktivity vČtšiny lidu.
Zklamání z demokracie, které je patrné v poklesu volební aktivity v ýesku a na Slovensku, je þásteþnČ zpĤsobeno i propagandistickým pČstováním iluzí o možnostech
demokracie, novým „demokratickým náboženstvím“. Demokracie je pĜedstavována
jako všelék na civilizaþní choroby nebo alespoĖ medicína na neduhy moci. Jakoby
volby v Afghánistánu þi Iráku mohly znamenat konec ozbrojených útokĤ na pĜedstavitele místní moci a zahraniþní intervenþní vojka, konec terorismu, konec chudoby. Lidé
pak oþekávají od demokracie to, co jim nemĤže v souþasných podmínkách dát. Tato
skuteþnost je patrná i v pĜedstavČ voleb jako jádru demokracie.
Demokracie je s volbami srostlá dvČma hlavními ideami. PĜednČ jde o uznání zásady rozhodovat prostĜednictvím principu vČtšiny, jak o tom pojednávala 2. kapitola této knihy. Princip vČtšiny formalizuje rozhodovací proces do té míry, že umožĖuje
poþítat hlasy a zároveĖ jako rozhodnutí uznává ten názor, k nČmuž se pĜiklonilo více
hlasĤ. Druhou ideou, prostĜednictvím které jsou volby spojeny s demokracií, je koncept reprezentativní vlády. Idea reprezentace stanoví, jak rozhodovat v politickém
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procesu tam, kde nelze použít vČtšinový princip v rámci všeho lidu. V procesu voleb
ovšem použití tČchto idejí þasto deformuje samotný ideál demokracie jako vlády lidu.
VČtšinový princip je demokratický v tom smyslu, že umožĖuje nejvČtšímu množství
lidí zachovat si autonomnost, neboĢ vČtšina lidí žije v politickém prostĜedí, které si tak
þi onak sama zvolila – jen menšina tedy žije v podmínkách, které si tak þi onak nepĜála. To však platí jen tehdy, když ve volbách vítČzí ten, kdo získal podporu více než
poloviny voliþĤ. V moderní spoleþnosti plné rozporĤ jak mezi individui a skupinami,
tak i v postmoderním vČdomí jednotlivce, je ale ve volbách nadpoloviþní vČtšina zpravidla vytváĜena umČle. Tuto tvorbu vČtšiny v dnešních liberálních demokraciích lze
rozdČlit na dva hlavní postupy:
x VYNUCENÁ VċTŠINA VČtšinu je možné vytvoĜit tak, že se ovlivní volební
chování þi jednání jednotlivce. Toho lze dosáhnout nČkolika zpĤsoby. (1) Spojení
stranického a volebního systému nutí voliþe hlasovat pro strany a ne pro osobnosti, jimž by nejradČji dali svĤj hlas. Tak se umČle vytváĜí vČtšina jako podpora
strany. ýasto je pĜímo v zákonČ stanoveno, že kandidovat je možné jen na listinách
stran, koalic þi hnutí. To je praxe známá z voleb Poslanecké snČmovny Parlamentu
ýR a Národní rady SR. Ovšem i když tomu tak není, pouze velké skupiny-strany a
stát disponují prostĜedky pro prosazení potĜebného množství kandidátĤ. (2) ZároveĖ
vČtšinový systém þi použití kvora v systému pomČrného zastoupení nutí voliþe
hlasovat pro silné strany, ne pro strany, jimž by pĜípadnČ chtČli dát svĤj hlas, ale u
nichž není pravdČpodobné, že budou mít v parlamentu dostateþné þi vĤbec nČjaké
zastoupení. Tak se to dČje pĜi volbách do zákonodárného sboru ýeska i Slovenska.
(3) Pocit ohrožení mĤže vyvolat tzv. strategické hlasování, kdy pĜílišná síla dominantní strany nutí voliþe k hlasování pro potenciální vyvažující sílu, ne pro toho,
komu by nejradČji dali hlas. ěadu nedostatkĤ tohoto typu mĤže odstranit úprava volebního systému, ale ani pak nelze odstranit problém fiktivní vČtšiny.
x FIKTIVNÍ VċTŠINA Na rozdíl od umČlého vytváĜení vČtšiny prostĜednictvím
zásahĤ do motivace jde v tomto pĜípadČ o mechanické vytváĜení vČtšiny. Fiktivní
vČtšina se vytváĜí na úrovni mocenských orgánĤ bez konsensu uvnitĜ vČtšiny
lidu. (1) Relativní vČtšinový systém pĜíliš þasto dává vládu stranČ, která nemusí
získat pĜízeĖ skuteþné vČtšiny voliþĤ – tedy více než 50 % platných hlasĤ. Moc
pĜipadne tomu politickému subjektu, který byl nejsilnČjší, byĢ tato síla byla pod
50 % platných hlasĤ þi dokonce byla menší než síla stran poražených. (2) Absolutní vČtšinový systém sice vyžaduje nadpoloviþní souhlas voliþĤ, ovšem þasto vede ke zvýšené volební pasivitČ. Takto se vytváĜí iluze vČtšinového názoru obþanské veĜejnosti v Senátu Parlamentu ýR – napĜíklad v 2. kole senátorských voleb se
v obvodu Frýdek-Místek rozhodlo o volbČ senátora pĜi úþasti 13,46 % oprávnČných
voliþĤ; mandát takovéhoto senátora má ovšem stejnou váhu jako mandát senátora,
na jehož zvolení se podílelo sto procent voliþĤ. VČtšina v parlamentu je tedy výsledkem zvoleného principu ve volebním systému, ne vĤle voliþĤ. (3) V pĜípadČ
systému pomČrného zastoupení vznikají þasto vládní koalice ze stran, které
v pĜedvolebním boji postupovaly nezávisle þi pĜímo proti sobČ. VČtšina tak není vytváĜena ve veĜejnosti, ale na úrovni parlamentu – pĜesnČji Ĝeþeno doho437
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dou stranických elit –, a to tĜeba i proti pĤvodním pĜedstavám voliþĤ. Tuto zkušenost má jak ýesko, tak i Slovensko. Jde o politický kompromis zájmĤ, který nebyl
vyjádĜen v podobČ rozhodování voliþe o jeho vlastních prioritách v sociálních zájmech. NejsilnČjší strana koalice se stává vlastnČ vládnoucí – byĢ neobdržela nadpoloviþní vČtšinu hlasĤ. Vládu tak získává umČlý blok pĜedstavitelĤ politických sil,
z nichž žádná nezískala vČtšinu, pĜiþemž tento blok jako celek nebyl pĜedmČtem
volby. Demokracie se tak mČní v republikánskou oligarchii, v níž elita zvládla
techniky masové manipulace v postmoderní spoleþnosti.
Idea reprezentativní vlády též obsahuje problémy, spojené s volbami. V souhrnu lze
Ĝíci, že pojetí demokracie a voleb v ýesku a na Slovensku má v sobČ zakódováno nČkolik bariér, které brání dosažení ideálu, podle nČhož by mČl zastupitelský orgán být
mapou þi zmenšenou fotografií názorĤ a zájmĤ veĜejnosti:
VOLEBNÍ SYSTÉM pro volby do zákonodárného sboru, tedy Parlamentu ýR a
Národní rady SR. Slabinou souþasného využití systému pomČrného zastoupení pro
volby zákonodárných sborĤ je, že zužuje výbČr voliþe na volbu mezi kandidátními
listinami stran. Voliþ pouze mĤže preferenþním hlasováním þásteþnČ ovlivnit poĜadí na
kandidátní listinČ vybrané strany. Použitý systém vČtšinových voleb do Senátu Parlamentu ýR pak rozehrává všechny nuance volební aritmetiky i geometrie. Kombinace
obou hlavních volebních systémĤ pĜedstavuje dnes standardní a vhodné Ĝešení neĜešitelného sporu o tom, který z nich je lepší – neodpovídá ale na otázku, zda je Senát
v ýesku nutný. Jako celek je systém pro volby na rĤzných úrovních v ýesku i na Slovensku komplikovaný a nepĜehledný.
SVOBODA SVċDOMÍ POSLANCE v dnešním pojetí narušuje pĜedstavu o volbách jako smlouvČ mezi obþanem a jeho reprezentantem. Koncepce volného mandátu vede v podmínkách nevyzrálé demokratické kultury politikĤ ke ztrátČ kontroly
veĜejnosti nad politickým procesem. Vedlejším produktem této situace je rozbíjení
stranických klubĤ v þeském i slovenském parlamentu, jinak Ĝeþeno odchod poslancĤ þi senátorĤ ze strany, která mu umožnila získat mandát. V roce 2005 pĜi
vládni krizi v souvislosti s odvoláním pĜedsedy strany ANO z vlády nČkteĜí slovenští
politologové odhadovali, že by vláda mohla padnout až pĜi zúžení její podpory na 60
ze 150 poslancĤ Národní rady. Tento odhad se potvrdil v únoru 2006, kdy byly po
odchodu KDH z vládní koalice vyhlášeny pĜedþasné volby.
STRANICKÝ SYSTÉM je pro vČtšinu obþanĤ nepĜehledný. PĜi malé ideovČ teoretické vyhranČnosti politikĤ se þastým dĤvodem vznikání stran stává skupinové þi
individuální sobectví, neukojené ambice a prostý rozdíl v pĜedstavách o taktice. Stranické spory se vedou o symboly, ne o obsahové otázky politického Ĝízení. Straniþtí
vĤdcové skrývají své skuteþné cíle za brožurkové programy. Velké otázky politiky
nebývají pĜedmČtem volebního sporu. Volební systém je nutné koncipovat tak, aby
byla na minimum omezena možnost vytváĜení partokracie.
PĜestože dnešní role stran není stejná jako za 1. republiky, dĤležité prvky partokracie zĤstaly. Volební zákon umožĖuje kandidovat do Poslanecké snČmovny PýR a Národní rady SR pouze na listinách stran, hnutí a koalic. I když senátorské volby jsou
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z tohoto hlediska volnČjší, volební kauce je dalším limitem. O významu této skuteþnosti svČdþí fakt, že nejúspČšnČjší skupinou v komunálních volbách bývají nezávislí
nestraniþtí kandidáti a koalice jdoucí napĜíþ ideologiemi þi zájmy stranických
centrál. NedĤvČra k politickým stranám je tedy znaþná. PrávČ ta je zdrojem vzniku þi
prestiže stran na jedno použití.
POLITICKÁ KULTURA pĜebírá návyky z podnikatelské sféry a u politických þinitelĤ je þasto zamČĜena na osobní okamžitý prospČch: politická angažovanost je
vnímána jako forma soukromého podnikání, nikoliv služba spoleþnosti. Sociální
nejistota dokonce i pĜi relativnČ vysoké životní úrovni zúžila prostor pro postmateriální
politická témata, což je zvláštČ patrné na poklesu vlivu ekologických stran a hnutí vždy
v pĜedveþer voleb. Takto se vytrácí víra v možnosti „voleb podle otázek“, ne podle
stran þi mediálnČ zkonstruovaných osobností. ZároveĖ masmédia dokáží jakémukoliv
politikovi pĜiþarovat aureolu osobnosti – nebo mu zajistit informaþní embargo, pĜiþemž
uspČchaný obþan si jej pĜestane pamatovat bČhem tĜí až pČti týdnĤ.
MANIPULACE Z MOCENSKÉHO CENTRA se netýká pouze výbČru nejvýhodnČjšího volebního systému a zneužívání volební aritmetiky a geometrie þi pĜímé propagandy. DĤležitým prostĜedkem ovlivnČní volebního chování se stávají nástroje nepĜímé stranické propagandy v podobČ pĜijímání krátkodobých a efektnČ
nafouknutých líbivých rozhodnutí vlády v nejcitlivČjším období pĜedvolební kampanČ, která dokáží ovlivnit tČkavé nerozhodné, tedy i málo informované a málo zkušené voliþe výraznČji než vlastní propaganda stran.
ěada tČchto problémĤ souvisí s potĜebou hledat nové instituce k naplnČní ideálĤ
demokracie v dramaticky se mČnících podmínkách. Politický systém by mČl reagovat na vytváĜení zmČny sociální struktury, životního i sociálního prostĜedí, na vznik
nových potĜeb a hodnot. PĜíkladem mĤže být pĜedstava o roli dČlby moci jako záruky liberální demokracie. Smyslem dČlby moci, alespoĖ podle pĜedstav otce této myšlenky, utopického socialisty Jamese Harringtona, však nebylo formální vyvažování sil,
ale napomáhání spravedlnosti. Jenže:
x V þeské i slovenské parlamentní demokracii schopnost získat þi vytvoĜit vČtšinu
v zákonodárném sboru znamená získat výkonnou moc. Kontrolní funkci pak
vykonává opozice, která ovšem pĜedstavuje politicky slabou menšinu.
x Soudci jsou vybíráni podle ideologické vČrnosti režimu.
x Nezbytným a stále významnČjším prvkem mocenské struktury liberální spoleþnosti
jsou masové sdČlovací prostĜedky, o nichž se klasická teorie dČlby moci nezmiĖuje.
Souþasná civilizace vstupuje do postgutenbergovské fáze, kdy knihy vytlaþují televize a internet. Masové sdČlovací prostĜedky mají sice nezastupitelnou demokratickou funkci, samy však nejsou demokratickými institucemi. Jedná se pĜevážnČ o podnikatelské instituce, které se Ĝídí logikou fungování kapitálu, ne demokratickými normami. Jejich síla je v tom, že dokáží zpĜetrhat tradiþní vazby mezi
nabídkou a poptávkou: umČjí vytvoĜit umČlé potĜeby – a to i na liberálnČdemokratickém trhu politických osobností a stran. Masmédia zásadnČ ovlivĖují
formování toho, jaký smysl lidé pĜikládají politice, co obecnČ i v dané chvíli pokládají v politice za dĤležité – ale i to, jak jednají. Není náhoda, že autoritáĜské osob439
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nosti pĜitahují právČ elektronická masmédia, neboĢ jsou pro nČ vhodným nástrojem
nedemokratické manipulace veĜejnosti. ProstĜednictvím masmédií má dnes politická elita nebývalé možnosti pĜi ovládání procesu socializace, což jí umožĖuje
Ĝídit lidi bez potĜeby pĜímého fyzického násilí.
x Obþanská spoleþnost se v liberálním pojetí zmČnila na síĢ dobrovolných organizací nezávislých na státu, ale závislých na sponzorech. A tak o síle obþanských
sdružení þasto nerozhoduje sociální potĜeba, ale to, kdo má peníze. Vzhledem
k tomu, že pouze malá þást spoleþnosti disponuje penČzi – aĢ již podnikatelé a velcí
manažeĜi firemními, nebo etablovaná mocenská elita státními – je dlouhodobá existence obþanských iniciativ sociálnČ i ideologicky pĜedurþena. Došlo ke komercionalizaci obþanských aktivit, které jsou závislé na pĜíspČvcích a kulturním obzoru nových zbohatlíkĤ. Specifickým problémem demokracie v malých a nestabilních
státech je financování, podpora a þasto i programování takovýchto nezávislých
organizací tzv. tĜetího sektoru ze zahraniþí – získávají tak možnost nadstandardním zpĤsobem zasahovat do rozhodovacího procesu. Ani nejvČtší dobrovolné politické instituce, jimiž jsou strany, se nedokáží v tomto prostĜedí pohybovat bez státních dotací nebo korupce.
x Specifickým ohniskem moci se stávají národní banky, které jsou programovČ „samostatné“ – tedy nepodléhající domácí demokratické kontrole, jsou však závislé
na mezinárodních institucích. Ty podĜizují monetární politiku požadavkĤm širším
než je národní þi státní zájem, stĜežený parlamentem a vládou – na ty zbyla jen fiskální politika a odpovČdnost za sociální problémy.
x Znaþná þást rozhodovacích procedur, které zásadnČ ovlivĖují kvalitu života lidí,
se pĜesunula do zahraniþí, a to hned po dvojí linii: ve smČru mezinárodních organizací, sídlících napĜíklad v Bruselu, a v prorĤstání nadnárodních korporací
do domácí ekonomiky. Jestliže rozhodování v Evropské unii podléhá alespoĖ þásteþnČ demokratické kontrole, nadnárodní korporace jsou v zásadČ nekontrolovatelné
nástroji, opĜenými o vnitrostátní dČlbu moci.
Zkušenosti z pádĤ demokratických režimĤ ukazují, že tento Ĝád zpravidla
ohrožuje ekonomický úpadek, korupce vládnoucí skupiny, nespravedlivá sociální
nerovnost a hodnotová krize. V polyarchiích s aristokratickou þi oligarchistickou
elitou vládne privilegovaná menšina používáním primitivního pseudodemokratického
procesu, který je omezen pouze na ni samotnou. Podle druhé definice þi v liberálním
pojetí je demokracie pĜedevším soubor formálních procedur, pomocí kterých se
hledá Ĝešení rozporĤ a konfliktĤ mezi politickými elitami. Volby nevyjadĜují zájmy veĜejnosti, ale názory skupin, které jsou formovány elitami. ÚspČšný je ten,
kdo dokáže pĜesvČdþit a získat na svou stranu vČtší þást veĜejnosti, nebo nalézt
kompromis mezi rĤznými elitami. Demokracie pak zĤstává onou Jungovou „obþanskou válkou“, která má nekrvavá pravidla boje.
Tato redefinice pĤvodního pojetí demokracie jako vlády lidu hrozí tím, že z demokratického režimu vytvoĜí oligarchii, na níž jsou naroubovány demokratické symboly a
techniky – a to vþetnČ voleb. A nelze zapomínat, že, jak napsal Samuel Huntington,
440

Volební souþasnost

s výjimkou zahraniþních zásahĤ „zmČna od demokracie k autoritarismu byla témČĜ
vždy zpĤsobena tČmi, kteĜí byli u moci nebo blízcí moci v demokratickém systému“.1
Existuje však celá Ĝada systémových opatĜení, která mohou omezit nebezpeþí
pádu demokracie. V institucionální rovinČ souvisí s hlubší demokratizací režimu ve
dvou oblastech: posílení místní samosprávy a využití technik pĜímé demokracie.
Úvahy o posílení samosprávy v demokracii nejsou prosty paradoxu – demokracie sama
je pĜece samosprávou! To, že mnozí demokraté volají po decentralizaci moci a po
pĜesunu kompetencí na nižší þlánky Ĝízení, je pouze dĤkazem, že moderní demokratický stát z tČch þi onČch dĤvodĤ není samosprávnou institucí národa þi obþanĤ. Proto
se stále najde mnoho autorĤ, kteĜí s odvoláním na antickou tradici, švýcarské kantony
þi americké kolonisty zastávají tezi, že jediná skuteþná demokracie je demokracie
v malých mČstech þi oblastech, že ideál samosprávy autonomních osobností je možný
jen v malých politických celcích. Z þeskoslovenských teoretikĤ a politikĤ mČl
k takovému postoji k demokracii blízko Tomáš G. Masaryk.
Tato teze nepostrádá pravdivost: þím menší je politická jednotka, tím snadnČjší je
demokratická správa, kompetentnost rozhodování veĜejnosti. Je to však jen þást pravdy
– skupina je pĜece tím demokratiþtČjší, þím více mohou její þlenové ovlivĖovat podmínky svého života. V souþasné dobČ proto tezi o nutnosti úplné decentralizace politiky odporují dvČ skuteþnosti, dotváĜející moderní spoleþnost:
x Složitost souþasné civilizace zvČtšila poþet mezilidských vztahĤ. Komplikovanost sítČ mezilidských vztahĤ rozmnožuje rozpory mezi jednotlivým zájmy, a to jak
u jednotlivce, tak i ve spoleþnosti. ZklidĖovat tyto rozpory jejich vzájemným vyvažováním je snazší ve vČtších sociálních celcích;
x Složitost souþasné civilizace pĜinesla i nové problémy, které je možné Ĝešit jen
ve velkých sociálních celcích, mnohdy jdoucích dokonce za rámec národních
státĤ. Tyto tzv. globální problémy, z nichž dnes nejživČjšími jsou ekologie, vojenská bezpeþnost a nerovnomČrné rozdČlení bohatství mezi jednotlivé skupiny lidí,
státy a svČtadíly, jsou neĜešitelné v malých sociálních skupinách.
Tyto dvČ skuteþnosti znamenají, že lékem na neduhy polyarchie nemĤže být jen
samospráva. Ta musí být souþástí demokratizace podmínek života þlovČka, ne však
jedinou její þástí. Tou další je demokratizace samotné státní správy, a to i formou zdokonalování volebního systému.
Demokratizace státní správy je nerozluþnČ spojena i s vyvažováním nedostatkĤ reprezentativní formy vlády technikami pĜímé demokracie. Argumentování, že poslanec
þi prezident není reprezentantem jen volebního okruhu, ale celého národa þi všech
obþanĤ, je jen výmluvou, kterou lze odstranit technickou úpravou volebního systému.
ObdobnČ je to s možností referenda o nejdĤležitČjších otázkách státu a spoleþnosti – a
samozĜejmČ i s možností zákonodárné iniciativy veĜejnosti. V zásadČ negativní zkušenosti Slovenska s využitím referenda jsou dány jeho konkrétní zákonnou úpravou a
úrovní politických elit. Tradice referenda napĜíklad ve Švýcarsku þi nČkterých státech
USA jednoznaþnČ prokazuje jeho funkþnost.
1
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Tvrzení, že postsocialistické zemČ potĜebují demokracii bez pĜívlastkĤ, je prázdnou
frází. Samotný vývoj pojmu demokracie je historií pĜívlastkĤ – þistá demokracie bez
pĜívlastkĤ je vládou lidu, tedy pĜímou demokracií antického typu. PĜedstava „demokracie“ v dnešní konzervativní doktrínČ je pouhým skrytím pĜívlastkĤ do samotného
pojmu demokracie, je redefinicí demokracie ve prospČch konceptu oligarchistické republiky. VytvoĜení zákonných a politických podmínek pro odvolávání reprezentantĤ
voliþi je jednou z tČchto cest.
ZmiĖované slabiny pĜi naplĖování demokratického ideálu prostĜednictvím voleb
neznamenají, že jiný výbČr reprezentantĤ þi jiný zpĤsob rozhodování je lepší. Navíc
platí, že na demokracii je nejcennČjší politická kultura. Demokracie je spojena
s velkou variací možných institucí. Problémem postsocialistických zemí nejsou jen
nedokonalé zákony, ale hlavnČ nedostatek obþanských ctností, a to zvláštČ u mocenské
elity. Bez tolerance a obþanských ctností – jejichž neoddČlitelnou souþástí je sociální cítČní – pĜinášejí volby jen tyranii nejvČtšího volebního bloku, nebo jsou nástrojem manipulace veĜejnosti malými mocenskými skupinami. Souþasný stav
politické kultury elit v ýesku a na Slovensku naznaþuje, že zmČna kvality není spojená
pouze s volbami – bude muset pĜijít nová generace vĤdcĤ, která nebude mít návyky
z období transformace a privatizace.
Skuteþná demokracie je víc než politický režim – je to sociální systém, zvláštní
zpĤsob distribuce bohatství a statusu, kultura mezilidských vztahĤ. Hlasy lze demokraticky sþítat, chránit všeobecné volební právo, rovnost hlasĤ, tajný charakter voleb, ovšem o tom, kdo skuteþnČ vládne, rozhodují sociální zdroje. TČžko si lze pĜedstavit skuteþnou demokracii, kde malá skupina lidí je trvalým vlastníkem podmínek existence ostatních lidí. ěešení politických konfliktĤ a rozporĤ není totožné s Ĝešením sociálních konfliktĤ a rozporĤ, pĜiþemž v podmínkách nepĜetržitého sociálního konfliktu
nelze trvale dosahovat demokratického Ĝešení politických rozporĤ. I když nelze vždy
naplnit ideál demokratické rovnosti, je tĜeba jej ctít. To znamená, Ĝeþeno slovy Charlese Montesquieua, že „každá nerovnost v demokracii musí vyplývat z povahy demokracie a ze samé zásady rovnosti“.1 Proto pouze pĜi rozvíjející se ekonomice a pĜi rostoucí
sociální rovnosti mohou politická demokracie a s ní spojené volby být jednou ze záruk
spoleþenského míru a cestou k dokonalému životu. Jestliže souþástí definice demokracie není zájem veĜejnosti – tedy nČjaká varianta sociálního státu – nemá demokracie obsah.

1
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19. SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMģ
ABDIKACE
ZĜeknutí se mandátu. Termín užívaný
hlavnČ v pĜípadČ nedobrovolného zĜeknutí
se funkce hlavy státu.
ABSOLUTNÍ VċTŠINA
Zásada, podle níž je do funkce zvolen ten
kandidát, který získal nadpoloviþní poþet
platných hlasĤ (50 % + nejménČ 1 hlas).
Její uplatĖování zpravidla vyžaduje doplnČní o další pravidla pro pĜípad, že v prvním kole nikdo nezíská požadovanou absolutní vČtšinu. NapĜ. do druhého kola postupují pouze ti dva kandidáti, kteĜí získali
nejvíce hlasĤ (užší volba). Jindy je možné
v druhém kole navrhovat i nové kandidáty.
Nebo v druhém kole (þi ve tĜetím)
k získání mandátu staþí relativní vČtšina.
ABSOLUTNÍ VċTŠINOVÝ SYSTÉM
Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviþní vČtšinu hlasĤ, tedy nejménČ 50 %
plus jeden hlas. Když žádný z kandidátĤ
toto množství nedosáhl, konají se nové
volby, zpravidla podle doplnČných pravidel. V souþasnosti se vČtšinou jedná o
dvoukolové hlasování – anglicky TwoRound System, TRS.
AGITACE
V kampani pojem oznaþující individuální
pĤsobení na konkrétní jednotlivce s cílem
pĜesvČdþit o vhodnosti hlasování pro urþitého kandidáta nebo politickou stranu.
Zpravidla užívá živé slovo a konkrétní
aktuální pĜíklady. Viz propaganda.
AKTIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO
Právo volit vlastní zástupce. Zákony þi
volebními Ĝády bývá aktivní volební právo
ohraniþeno i negativnČ, a to pomocí rĤzných cenzĤ, které vymezují okruh osob,
oprávnČných volit. Viz právo volební a
pasivní volební právo.

ALABAMSKÝ PARADOX
V pĜípadČ zvČtšení celku se nČkdy mĤže
zmenšit nČþí podíl. Matematický paradox,
na který jako první upozornil roku 1880
C. W. Seaton z úĜadu USA pro sþítání lidu.
PĜi propoþítávání poþtu mandátĤ pro poslaneckou snČmovnu Kongresu USA podle
metody nejvČtšího zbytku Alabama získá
8 mandátĤ ve snČmovnČ o velikosti
299 poslancĤ, ale pouze 7 mandátĤ ve
snČmovnČ se 300 poslanci. PĜíklad ukazuje
tabulka þ. 132 na konci slovníku.
ALTERNATIVNÍ HLASOVÁNÍ
VČtšinový preferenþní systém pro jednomandátové okruhy, užívaný napĜ. ve volbách do dolní komory parlamentu v Austrálii. Voliþi jsou žádáni, aby na kandidátní
listinČ oþíslovali všechny kandidáty podle
preference, kterou jim pĜisuzují. Kandidát,
který obdržel nad 50 % hlasĤ v rámci prvních preferencí, vítČzí. Jestliže žádný kandidát neobdržel nadpoloviþní vČtšinu hlasĤ
s první preferencí, kandidát s nejmenším
množstvím prvních preferencí je vyĜazen –
a jeho hlasy jsou rozdČleny podle toho,
komu jeho voliþi pĜisoudili druhé preference – a tento postup se opakuje, dokud jeden kandidát nezíská nadpoloviþní vČtšinu.
Anglicky Alternative Vote, AV.
AUTOMATICKÉ VOLEBNÍ ýÍSLO
Je zákonem stanoveno pĜed volbami. Kolikrát strana automatické volební þíslo naplní, tolik získá mandátĤ. PĜi použití automatického volebního þísla nelze pĜedem urþit,
kolik mandátĤ bude obsazeno, neboĢ není
znám poþet odevzdaných hlasĤ. Tato technika bývá nČkdy nazývána bádenský systém, neboĢ byla použita ústavou Bádenska
z roku 1919. Ve výmarské republice bylo
v rámci tĜí skrutinií automatickým volebním þíslem 60 tisíc hlasĤ na jeden mandát.
PravdČpodobným autorem tohoto postupu
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byl v roce 1874 Švýcar K. Bürkli. Viz
volební metoda a volební þíslo.

urþité období pobytu v daném státČ (Evropské unie), obvodu þi obci.

BODOVACÍ HLASOVÁNÍ
Viz soustĜedČné (kumulované) hlasování.

CENZUS PRO PěÍSLUŠNÍKY
BRANċBEZPEýNOSTNÍCH SBORģ
Zákaz volit þi kandidovat ve volbách pro
pĜíslušníky armády, policie nebo þetnictva.

BORDģV SYSTÉM
Systém orientovaný na kandidáty, který lze
užívat jak v jednonomandátových, tak i
v mnohomandátových okruzích. ObdobnČ
jako v systému alternativního hlasování
jsou voliþi vyzváni, aby na kandidátní
listinČ oþíslovali všechny kandidáty podle
preference, kterou jim pĜisuzují. Každé
preferenci je pĜisouzena hodnota stupĖovaná podle jednotného pravidla. NapĜ. z n
kandidátĤ pĜidČlí n bodĤ prvnímu, dalšímu
pak n–1 atd. Hodnoty jsou seþteny a kandidát þi kandidáti, který (kteĜí) získal (získali) nejvyšší souþet, obdrží mandát. Metoda byla navržená roku 1781 J. C. de
Bordem s cílem zamezit vytvoĜení cyklických vČtšin. Anglicky Borda Count, BC.
Viz eliminaþní hlasování, soustĜedČné
hlasování, schvalovací hlasování.
CELOSTÁTNÍ KANDIDÁTNÍ
LISTINY
V systému pomČrného zastoupení je jediným volebním obvodem celý stát a stranické kandidátní listiny jsou tudíž celostátní.
CENZUS
Podmínka stanovená ústavou, volebním
zákonem þi volebními Ĝády, jejíž splnČní je
pĜedpokladem nabytí volebního práva.
Bývá užíván jak ve vztahu k aktivnímu
volebnímu právu, tak i k pasivnímu volebnímu právu.
CENZUS MAJETKOVÝ
Stanovení minimální hranice majetku nebo
odvodu daní jako pĜedpokladu získání
práva volit þi být volen Je v rozporu
s ideou všeobecného volebního práva.
CENZUS POBYTU
Volební ustanovení, které vyžaduje k nabytí aktivního þi pasivního volebního práva
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CENZUS RAS ýI NÁRODNOSTÍ
Omezení volebního práva na urþité národnosti (napĜ. v období 3. republiky na Slovany), v nČkterých pĜípadech rasy (napĜ.
v Jihoafrické republice do roku 1994 zákaz
úþasti þernochĤ).
CENZUS RODU
Volební právo je vázané na rodový pĤvod,
šlechtický stav. Viz kurie a kuriový systém.
CENZUS VċKOVÝ
PĜirozený limit výkonu aktivního volebního
práva spojený s nabytím obþanství v urþitém vČku. V pĜípadČ pasivního volebního
práva bývá vČkový cenzus stanoven výše
se zdĤvodnČní nutnosti nabytí urþitých
životních zkušeností.
CENZUS VZDċLÁNÍ
Podmínka k nabytí aktivního þi pasivního
volebního práva, která je vázána na vymezené minimální vzdČlání – napĜ. umČt þíst a
psát (napĜ. Brazílie), vysvČtlit ústavu (napĜ.
stát Alabama v USA), mít diplom o absolvování vysoké školy (napĜ. kandidát na
senátora v Belgii) atd.
CONDORCETģV VÍTċZ
Pojetí vítČze ve vČtšinových volbách, kdy
žádný z více než dvou kandidátĤ nezískal
absolutní vČtšinu. Jestliže mezi tĜemi kandidáty X, Y a Z zvítČzí v souboji dvojic X
nad Y a zároveĖ X nad Z, stává se X vítČzem. Autorem výpoþtu je J. de Condorcet
Viz cyklická vČtšina.
CYKLICKÁ VċTŠINA
Situace, kdy pĜi hlasování pomocí vČtšinového principu nevede k volbČ mezi kandidáty. Jde o pĜíklad, který poprvé zformulo-
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val J. de Condorcet v roce 1785. NČkdy se
v tomto pĜípadČ hovoĜí o CondorcetovČ
kritériu þi o neexistenci Condorcetova
vítČze nebo o hlasovacím paradoxu. PĜíklad: Voliþi A, B a C vybírají mezi kandidáty X, Y a Z tak, že stanoví jejich poĜadí.
A
X
Y
Z

poĜadí 1
poĜadí 2
poĜadí 3

voliþi
B
Z
X
Y

C
Y
Z
X

D’HONDTOVA METODA
NejužívanČjší zpĤsob výpoþtu mandátĤ
v systému pomČrného zastoupení pomocí
volebního dČlitele. Podstata spoþívá v postupném zvČtšování dČlitele od jedné pro
platné hlasy stran a seĜazení výsledkĤ
podle velikosti, a to tak dlouho, dokud
nejsou obsazeny všechny mandáty. Výhoda této metody je v tom, že rozdČlí všechny
mandáty v jednom skrutiniu kole bez pĜerozdČlování. PĜíklad: Ve volebním kraji má
být obsazeno 7 mandátĤ. Kandidují tĜi
politické strany – stran A získala 2960
hlasĤ, strana B 1600 a strana C 1440 hlasĤ.
V závorce je uvedeno poĜadí pĜidČleného
mandátu.

1
2
3
4
poþet
mandátĤ

zisk
strany A

zisk
strany B

zisk
strany C

2960 (1) 1600 (2) 1440 (4)
1480 (3) 800 (6)
720
986 (5)
533
480
740 (7)
400
360
4

2

DROOPOVA KVÓTA
PĜesnČ urþuje dosažení potĜebné volební
kvóty úspČšným kandidátem – pĜi jejím
naplnČní má kandidát s urþitostí svĤj mandát zajištČn. Je-li V poþet odevzdaných
platných hlasĤ a M poþet mandátĤ, které
mají být ve volebním obvodu rozdČleny,
pak T je poþet hlasĤ, nutných ke zvolení:
T

Posuzují-li se alternativy po dvojicích
voliþĤ, X vítČzí nad Y pĜi srovnání voliþĤ
A a B, Y vítČzí nad Z pĜi srovnání voliþĤ A
a C, Z vítČzí nad X pĜi srovnání voliþĤ B a
C. ěešením tohoto problému je stanovení
jiných pravidel – napĜ. pĜisouzení rĤzných
hodnot hlasĤm v jednotlivých poĜadích.
Viz BordĤv systém, souhlasné hlasování,
eliminaþní hlasování a bodovací hlasování.

dČlitel

D’Hondtova metoda bývá modifikována –
viz volební dČlitel.

1

§ V ·
¨
¸ 1
© M  1¹

PĜíklad: Ve volebním obvodu bylo odevzdáno 6000 platných hlasĤ. Má zde být
obsazeno pČt poslaneckých mandátĤ. To
znamená, že
T

§ 6000 ·
¨
¸  1 1001
© 5 1 ¹

– þili každý kandidát, který získal 1001
hlasĤ, je zvolen. ýasto se ovšem Droopova
kvóta uvádí ve zkrácené podobČ, a to bez
pĜiþtení 1 ke zlomku. Toto zjednodušení
neumožĖuje její rozlišení od HagenbachBischoffovy kvóty.
DROOPOVA METODA
Metoda nejvČtšího zbytku. K výpoþtu
volebního þísla používá Droopova kvóta.
Zpravidla se uvádí, že se jedná o britskou
obdobu Hagenbach-Bischoffovy metody,
užívané na evropském kontinentu, což
platí, je-li použita jednoduší varianta Droopovy kvóty.
DVOUKOLOVÝ SYSTÉM
Souþást voleb v rámci vČtšinového systému
s využitím zásady absolutní vČtšiny.
V pĜípadČ, že v prvním kole žádný kandidát nedosáhl nadpoloviþního množství
odevzdaných hlasĤ, postupují do druhého
kola jen nejúspČšnČjší kandidáti, mezi
nimiž se rozhodne. Jsou možné variace
podle toho, zda postupují jen dva nejúspČšnČjší z kandidátĤ þi jich postupuje
více, zda je nutná v druhém kole absolutní
vČtšina nebo relativní vČtšina atd.
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ELEKTOR
Viz volitel.
ELIMINAýNÍ HLASOVÁNÍ
Volby, v nichž voliþi oznaþují nejménČ
preferované kandidáty. Kandidát, hodnocený nejvČtším poþtem voliþĤ jako poslední, odstupuje z voleb. Pak se proces opakuje – dokud nezbude jediný kandidát-vítČz.
GALLAGHERģV INDEX
Propoþítá se jako pomČr procenta mandátĤ
a procenta hlasĤ. M. Gallagher jej zjišĢuje
pomocí vzorce
LSq = 1

¦ (V  S )
2

2

,

kde V je procento získaných hlasĤ a
S procento získaných mandátĤ.
GERRYMANDERING
ýasto užívaný název pro podvody, spojené
s volební geometrií. Slovo gerrymandering
vzniklo spojením jména E. Gerryho a salamandra. DĤvodem byla ta skuteþnost, že
F. Gerry jako guvernér státu Massachusetts
proslul poþátkem 19. století podvody na
základČ vytváĜení obvodĤ neprapodivnČjších tvarĤ, aby získal co nejvýhodnČjší
výchozí volební postavení pro svoji stranu.
Ve volbách roku 1812 sestavil senátní
volební obvody tak, že jeho strana získala
mandáty senátorĤ v pomČru 29 : 11, aþkoliv získala o 1500 hlasĤ ménČ než obdržela
strana opoziþní.
GRADUOVANÉ HLASOVÁNÍ
PĜi tomto zpĤsobu voleb napíše voliþ tolik
jmen, kolik mandátĤ se má ve volebním
obvodu obsadit, avšak kandidátĤm na
prvním místČ se poþítá celý hlas, na druhém místČ pak pĤl hlasu, kandidátovi na
tĜetím místČ tĜetina – nebo kandidátovi na
prvním místČ tĜi hlasy, na druhém dva a na
tĜetím jeden hlas. Tuto metodu navrhl
v paĜížské Královské akademii roku 1770
De Broda a roku 1857 T. Hare. Bývá pokládána za historický úvod k systému pomČrného zastoupení.
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HAGENBACH-BISCHOFFOVA
KVÓTA
Volební þíslo se získá tak, že se poþet platných hlasĤ V, odevzdaných stranČ ve volebním obvodu, dČlí poþtem mandátĤ M,
které mají být zde rozdČleny:
V
T
M 1
HAGENBACH-BISCHOFFOVA
METODA
Jedná se o zdokonalení Hareovy metody,
neboĢ snižuje velké zbytky hlasĤ, které
zĤstávaly nevyužity. NČkdy se o ní hovoĜí
jako o systému nejvyššího prĤmČru. Byla
navržena profesorem E. HagenbachBischoffem v Basileji roku 1888. Za její
podstatu je pokládána Hagenbach-Bischoffova kvóta. Strana pak získává tolik
mandátĤ, kolikrát je v množství platných
hlasĤ, které byly pro ni odevzdány, beze
zbytku obsaženo takto získané volební
þíslo. Tato metody snižuje velké zbytky
hlasĤ, které pĜi využití Hareovy metody
zĤstávaly nevyužity. Ovšem i tak mohou
zĤstat nepĜidČlené mandáty, které jsou pak
rozdČlovány buć v druhém skrutiniu, nebo
pomocí doplĖujících pravidel. NČkteré
mandáty jsou pak rozdČlovány v druhém
skrutiniu. Vzhledem k tomu, že H. Hagenbach-Bischoff navrhl v druhém skrutiniu
originální kvocient, bývá právČ tento postup nČkterými teoretiky pokládána za
vlastní Hagenbach-Bischoffovu metodu:
poþet hlasĤ, které strana získala – nikoliv
tedy pouze zbytkĤ – se dČlí postupnČ poþtem již získaných mandátĤ plus jeden a
zbylý mandát se pĜikáže stranČ, která má
nejvČtší výsledek. PĜíklad: Ve volebním
kraji má být obsazeno 7 mandátĤ. Kandidují tĜi politické strany – strana A získala
2960 hlasĤ, strana B 1600 a strana C 1440
hlasĤ; celkem bylo tedy odevzdáno 6000
platných hlasĤ. Volební þíslo se vypoþte
dČlením celkového poþtu platných hlasĤ
poþtem mandátĤ zvČtšeným o jednu: rovná
se 750, neboĢ 6000 : 8 = 750.
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strana
A
B
C

zisk
hlasĤ
2960
1600
1400

zisk
mandátĤ
3
2
1

zbytek
710
100
650

PĜi prvním dČlení bylo obsazeno šest mandátĤ – zbývá tedy obsadit jeden mandát.
Podle Hagenbach-Bishoffovy metody se
poþet hlasĤ pro jednotlivé strany dČlí poþtem mandátĤ této strany z prvního skrutinia zvČtšeným o jednu:
A – 2960 : 4 = 740
B – 1600 : 3 = 533,33
C – 1400 : 2 = 700
Sedmý mandát pak dostane strana, která
má nejvČtší podíl – v daném pĜíkladČ strana A. Hagenbach-Bishoffova metoda mĤže
být ale použita jen v jednom skrutiniu a
zbývající hlasy lze rozdČlovat jinak. Tato
metoda je þasto pokládána za shodnou
s Droopovou metodou, záleží na tom, jaká
podoba Droopovy kvóty se použije.
HAREOVA-NIEMEYEROVA
METODA
Jde o zdokonalení Hareovy metody do
podoby systému matematických proporcí,
které provedl nČmecký matematik H. Niemeyerem. Postu je opaþný než pĜi výpoþtu
volebního þísla – nevypoþítává se úroveĖ
prahu, který je nutné pĜekroþit k získání
mandátu, ale pĜímo poþet mandátĤ, pĜipadajících kandidátce konkrétní politické
strany. Poþet mandátĤ pro urþitou stranu
Mp je dán násobkem poþtu hlasĤ, který tato
strana získala, Vp celkovým poþtem mandátĤ, které jsou k dispozici, pĜiþemž výsledek se dČlí celkovým poþtem hlasĤ V,
odevzdaných pro všechny politické strany:
M
Mp Vp
.
V
HAREOVA METODA
Hareova metoda je spojena s objevením
tzv. jednojmenného pĜenosného hlasování
T. Harem a C. Andræm, nČkdy se též jako

autor uvádí A. Hamilton. Bývá používána
k výpoþtu mandátového þísla. Výpoþet
volebního þísla je prostý: je-li V poþet
platných hlasĤ odevzdaných stranČ a M
poþet mandátĤ, které mají být rozdČleny, T
pak je volebním þíslem:
V
.
T
M
PĜíklad: Má být obsazeno 10 mandátĤ.
Kandidovaly strany A až E, které celkem
obdržely 10 tisíc platných hlasĤ. Volební
þíslo se získá dČlením poþtu hlasĤ poþtem
mandátĤ – 10 000 : 10 = 1000.
strana
A
B
C
D
E

zisk
hlasĤ
3000
2800
2200
1100
400

zisk
mandátĤ
3
2
2
1
0

zbytek
500
800
200
100
400

Strany získávají tolik mandátĤ, kolikrát je
mandátové þíslo beze zbytku obsaženo
v poþtu jimi získaných hlasĤ. PĜi prvním
dČlení bylo tedy obsazeno osm mandátĤ.
Pro pĜidČlení zbývajících mandátĤ je možné použít rĤzné metody.
HLASOVACÍ LÍSTEK
Volební listina, na níž voliþ podle ustanovení zákona oznaþuje kandidáta nebo kandidáty, jejichž zvolení si pĜeje a jimž odevzdává svĤj hlas. Viz též vázané kandidátní listiny a volné kandidátní listiny.
HLASOVACÍ STROJ
Stroj, který pĜi volbách sám automaticky
sþítá hlasy, odevzdávané jeho prostĜednictvím. První hlasovací stroj vytvoĜil T. A.
Edison. V klasickém provedení má hlasovací stroj podobu tabule. Na této tabuli
jsou vertikálnČ seĜazeny funkce, které mají
být ve volbách obsazeny, a proti tČmto
funkcím jsou umístČna jména kandidátĤ
s uvedením jejich stranické pĜíslušnosti. U
každého jména je páþka, a odevzdání hlasu
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má podobu sklapnutí páþky – pĜiþemž stroj
je seĜízen tak, že nelze u jedné funkce
sklapnout páþku u více kandidátĤ. Nad
kandidátní listinou bývají umístČny ještČ
tzv. páky strany, jejíž sklapnutí znamená,
že voliþ hlasoval u všech funkcí pro kandidáty této strany. V elektronické podobČ
mohou mít hlasovací stroje napĜ. podobu
„knihy“, v níž každá stránka obsahuje
jednu z funkcí, které mají být ve volbách
obsazeny, a u jmen kandidátĤ lze v perforovaném okénku elektronickou tužkou
provést hlasování. Probíhají testy hlasování
prostĜednictvím internetu.
HLASOVÁNÍ
VyjádĜení vĤle, preference þi volby, které
je organizováno s cílem rozhodnutí o navrhovaném opatĜení, normách þi pĜedstavitelích. MĤže být tajné a veĜejné hlasování.
HORIZONTÁLNÍ KANDIDÁTNÍ
LISTINY
Volby bez kandidátních listin: kandidáti
kandidují samostatnČ, hlasy pro kandidáty
téže strany se však – rĤznými metodami –
sþítají dohromady a mandáty se pĜidČlují
v rámci systému pomČrného zastoupení.
Jde zpravidla o jednojmenné hlasování,
neboĢ voliþ odevzdává hlas jen jednomu
kandidátovi – a prostĜednictvím tohoto
kandidáta je volena politická strana.
CHABRUSOVÉ VOLBY
Technika volební manipulace v ýechách
v období rakouského kuriového systému:
získání volebního práva ve velkostatkáĜské
kurii bylo možné koupí deskového statku
(statku zapsaného do zemských desek). Od
ledna 1873 bylo zákonem stanoveno, že
volební právo lze takto nabýt až rok po
zapsání nového majitele do knih; v pĜípadČ
zapsání nového statku vznikalo volební
právo až po tĜech letech.
IMPERATIVNÍ MANDÁT
Viz vázaný mandát.
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IMPERIALIHO KVOCIENT
Úprava Hagenbach-Bischoffova kvocientu,
pĜiþemž se v dČliteli zvyšuje poþet mandátĤ ne o jeden, ale o dva. Je-li tedy V poþet
platných hlasĤ, odevzdaných stranČ ve
volebním obvodu a M poþet mandátĤ, které
zde mají být rozdČleny, pak T je volebním
þíslem:
V
T
M 2
Odlišný zpĤsob výpoþtu než pĜedstavuje
Imperialiho volebním dČlitelem.
IMUNITA
Zákonná ochrana þlenĤ zákonodárného
sboru a vybraných pĜedstavitelĤ výkonné
moci pĜed soudním postihem þi vyšetĜováním. U poslancĤ a senátorĤ lze nČkdy tuto
ochranu zrušit na základČ souhlasu pĜíslušného orgánu (zpravidla mandátový a imunitní výbor) parlamentu.
INELEGIBILITA
Viz nevolitelnost.
INDEX DEFORMACE
MČĜí disproporcionalitu výsledku ve vztahu ke konkrétní stranČ. Vypoþítává se tak,
že se procento získaných mandátĤ M dČlí
procentem získaných hlasĤ H. Strana je
nadreprezentovaná, když je výsledek vyšší
než 1. Je-li naopak výsledek menší než 1,
je strana podreprezentovaná:
idfr = %M
%H
INKOLÁT
Šlechtické obyvatelské právo – spoleþné
pro všechny zemČ Koruny þeské –, které
bylo zárodkem státního obþanství. Inkolát
umožĖoval úþast na práci stavovských
snČmĤ. Toto právo bylo udČlováno do roku
1848 a bylo zrušeno v roce 1918.
INKOMPATIBILITA
Viz nesluþitelnost výkonu mandátu.
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IRSKÝ SYSTÉM
Viz jednojmenné pĜenosné hlasování.
JEDNOJMENNÉ HLASOVÁNÍ
V LISTINċ
PatĜí mezi soustavy vázaných listin. Voliþ
se musí rozhodnout pro jednu z ohlášených
kandidátních listin. Na rozdíl od pĜísnČ
vázaných listin však mĤže mít vliv na poĜadí zvolených kandidátĤ, neboĢ mandát je
pĜidČlen kandidátĤm podle toho, který
z nich byl nejménČ škrtán nebo který naopak získal nejvíce pĜednostních hlasĤ.
VýbČr kandidátĤ z rĤzných kandidátních
listin však tato soustava nepĜipouští. Nezvolení stranických vĤdcĤ se þelí tím, že
škrty þi preference mají na zmČnu poĜadí
navrhovaných vliv jen tehdy, je-li navrhovaných zmČn kvalifikovaný poþet. Poprvé
bylo zavedeno v Belgii roku 1899.
JEDNOJMENNÉ PěENOSNÉ HLASOVÁNÍ
Volební systém na rozhraní poloproporcionálních modifikací a technik pomČrného
zastoupení. NČkterými teoretiky bývá zaĜazován mezi soustavy pomČrného zastoupení, avšak ne mezi soustavy vota listinného.
Jde o jakýsi kompromis mezi volbami
jednotlivcĤ podle zásady vČtšinové a volbami podle pomČrného zastoupení. Voliþ
ale volí pĜímo jednotlivé osoby – ne strany
nebo jejich listiny – jakou u vČtšinové
soustavy þi jednojmenného hlasování.
Voliþ má možnost sestavit poĜadí kandidátĤ podle vlastního uvážení. Hlasuje pouze
pro kandidáty, které preferuje, aniž by tím
mohl pomoci ke zvolení tČm kandidátĤm,
jimž nepĜeje – nedává se tedy hlas automaticky celé kandidátní listinČ jako v systému
volných kandidátních listin. Voliþovy preference jsou pĜidČlovány v urþitém poĜadí a
lze je pĜi zjišĢování výsledkĤ pĜenášet
v pĜípadČ potĜeby z kandidáta voliþem
nejvýše preferovaného (pokud dosáhl Droopovy kvóty nebo naopak již nemá nadČji
na úspČch) na kandidáta s druhou preferencí atd. Celý systém má velké množství

základních pravidel pro pĜenášení preferencí. NapĜíklad v Irsku jsou na volebním
lístku jména seĜazena podle abecedy a
pĜíslušnost k jednotlivým politickým stranám není vyznaþena. Ve volebních krajích
se volí tĜi až devČt poslancĤ. Vedle jména
je na lístku prázdné okénko. Voliþ musí
alespoĖ do jednoho okna napsat jedniþku,
aby byl vhozený lístek platný. MĤže napsat
i další þíslice do jiných okének. Odevzdané
platné lístky se rozloží do tzv. pĤvodních
složek podle jmen kandidátĤ, kteĜí obdrželi
první hlasy (hlasy oznaþené þíslicí 1).
Hlasovací lístky v každé složce se seþtou a
zjistí se, kolik který kandidát dostal prvních hlasĤ – tzv. první sþítání. Ten kandidát, který dosáhl alespoĖ volebního þísla,
je zvolen. Tato zásada platí i pro další kola
sþítání. Hlasovací lístky, na nichž byl oznaþen jenom jeden kandidát þíslicí jedna,
jsou tzv. hlasovací lístky nepĜenosné a jsou
z dalšího sþítání vyĜazeny. Ostatní jsou
pĜenosné a postupují do dalšího kola – a
tento princip se u dalších sþítání opakuje.
PĜesahuje-li pĜi prvním sþítání poþet hlasĤ
odevzdaných kandidátovi volební þíslo,
použije Ĝeditel volby tohoto pĜebytku, aby
jej zvláštním kvocientem pĜenesl na ty
kandidáty, jimž voliþi zvoleného kandidáta
dali druhý hlas – pĜipsali u jejich jména na
hlasovací lístek dvojku. Z pĜenosných
hlasovacích lístkĤ jsou vytvoĜeny tzv. dílþí
složky. Potom násobí poþet hlasĤ, jež dostali v dílþích složkách jednotliví kandidáti,
pĜebytkem hlasĤ zvoleného kandidáta a
souþin dČlí souþtem pĜenosných hlasovacích lístkĤ. Výsledek – jako pĜíslušný podíl
z pĜebytku hlasĤ již zvoleného kandidáta –
pĜiþte jednotlivým kandidátĤm k jejich
hlasĤm pĤvodním, jež obdrželi v pĤvodních složkách pĜi prvním sþítání. Kandidát,
který takto dosáhl volebního þísla, je zvolen. Nejsou-li takto obsazeny všechny
mandáty, pokraþuje se stejnou metodou
v kole tĜetím. PĜíklad: Ve volebním kraji
mají být pĜidČleny þtyĜi mandáty. O nČ se
uchází deset kandidátĤ – A až K. Bylo
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odevzdáno 1998 platných hlasĤ. Volební
þíslo je tedy
1998 : 5 = 399,6 = 400.
První sþítání:
C – 680
A – 81
B – 320
G – 79
F – 310
K – 45
D – 253
E – 40
I – 160
H – 30
V prvním sþítání je zvolen kandidát C.
V jeho složce je 10 lístkĤ nepĜenosných,
které jsou odloženy, a 670 pĜenosných. 270
pĜenosných hlasĤ kandidáta C se pĜíslušným kvocientem pĜenese na ty kandidáty,
které obdrželi v pĤvodní složce kandidáta
C druhé hlasy. 670 pĜenosných hlasĤ kandidáta C se rozdČlí na dílþí složky:
B – 150
D – 160
F – 180
I – 70
K – 110
––––-----670

PonČvadž v tomto kole nedosáhl žádný
kandidát volebního þísla, vylouþí se z volby kandidát, který získal nejménČ hlasĤ –
v tomto pĜípadČ kandidát H – a všechny
jeho pĜenosné hlasy se pĜenesou na nejbližší volné další kandidáty, jimž voliþi
odevzdali pĜední hlas, pĜiþemž se nepĜihlíží
k tČm pĜedním hlasĤm, které jsou adresovány již zvolenému kandidátovi C. Takto
se postupuje, dokud nejsou obsazeny
všechny þtyĜi mandáty.
Za pĤvodce základní myšlenky pĜenosného
hlasování a pomČrného zastoupení je pokládán T. Wright Hill, jenž ji vyslovil již
v roce 1821. Jeho návrh se poprvé uplatnil
roku 1839 pĜi volbách do municipální rady
v AdelaidČ, hlavním mČstČ jižní Austrálie.
V EvropČ se objevila roku 1855 ve volebním zákonodárství v Dánsku na návrh
tehdejšího ministerského pĜedsedy, profesora matematiky Andraeho. Podle obdobných zásad navrhl svĤj systém T. Hare
v roce 1857 a v roce 1859 jej propracoval
v díle Pojednání o volbČ poslancĤ.

PĜíslušným kvocientem se tyto hlasy pĜenesou kandidátĤm B, D, F a K: Všechny
hlasy již zvoleného kandidáta C mínus
volební þíslo (680 – 400 = 280) se dČlí
pĜenosnými hlasy kandidáta C (680 – 10 =
670) a násobí poþtem pĜenosných hlasĤ
pĜipsaných jednotlivým kandidátĤm.

JEDINÝ NEPěENOSNÝ HLAS
Systém známý hlavnČ z Japonska pĜi volbách do dolní komory parlamentu. Ve
volebních okruzích má být obsazeno nČkolik – napĜ. tĜi až pČt – mandátĤ, ovšem
voliþi mají pouze jeden hlas. Zvoleni jsou
kandidáti, kteĜí získali prostou vČtšinu
hlasĤ. Tento systém je nároþný na stranickou strategii – jestliže má strana málo
pĜíznivcĤ, navrhuje pouze jednoho kandidáta; cítí-li se však silnČjší, mĤže navrhnout napĜíklad v pČtimandátovém okruhu
pČt kandidátĤ a rozptýlit tak svoji pĜízeĖ do
té míry, že nebude zvolen žádný její kandidát. Viz limitované hlasování.

B  150x

280
670

62,68

F  180x

D  160x

280
670

66,86

I  70x

K  70x

280
670

280
670

280
670

75,22
29,25

45,97

Tyto kvocienty hlasovacích pĜebytkĤ se
pĜiþtou k pĤvodním hlasĤm kandidátĤ B,
D, F, I a K.
B – 320 + 63 = 383
F – 310 + 75 = 385
D – 253 + 67 = 320
I – 160 + 29 = 189
K – 45 + 46 = 91
V druhém sþítání nedosáhl žádný kandidát
požadovaného kvocientu. Následuje tĜetí
sþítání, které postupuje stejnou metodou.
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JEDNOMANDÁTOVÝ VOLEBNÍ
OBVOD
Ve vČtšinovém systému zásada, že v jednom volebním obvodu se pĜidČluje pouze
jeden mandát. V této situaci politické strany, hnutí þi koalice navrhují jen po jednom
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kandidátovi. Viz volební obvod a vícemandátový volební obvod.

depsaný poþet hlasĤ, nutný ke zvolení. Viz
dvoukolový systém a vícekolový systém.

KANDIDÁT
Uchazeþ o funkci þi místo.

KRAJ VOLEBNÍ
Územní volební jednotka, region, v jehož
rámci se v prvním skrutiniu pĜidČlují mandáty. VytváĜí se na základČ územnČ správního þlenČní, pĜiþemž jednotlivé kraje
nemusejí mít stejný poþet voliþĤ. Viz volební obvod.

KANDIDÁTNÍ LISTINA
Soupis uchazeþĤ o funkci, o jejímž obsazení se rozhoduje. V systému pomČrného
zastoupení v zásadČ lze vymezit trojí hlavní pojetí kandidátní listiny, a to podle kritéria, jaké má právo voliþ zasahovat do
struktury této listiny: pĜísnČ vázaná kandidátní listina, vázaná kandidátní listina a
volná kandidátní listina.
KATEGORICKÉ HLASOVÁNÍ
Voliþ smí hlasovat pouze pro jednoho
kandidáta, stranu, koalici þi hnutí
z nČkolika soutČžících o tutéž funkci. Takovéto hlasování mĤže nutit ke strategickému hlasování. Viz BordĤv systém, schvalovací hlasování, Ĝazené hlasování a soustĜedČné hlasování.
KAUCE
Zákonná povinnost, která zavazuje kandidáty složit urþitou þástku penČz – která se
nevrací, jestliže kandidát nezíská ve volbách stanovený poþet hlasĤ.
KOALICE
Seskupení þi sdružení nČkolika organizací
– politických stran þi politických hnutí – ke
spoleþnému postupu. PĜedvolební koalice
se týká spoleþné kandidatury ve volbách,
povolební koalice zpravidla spoleþné práce
v parlamentu, vládní koalice pak je spojení
politických stan a hnutí, podílejících se
spoleþnČ na vládČ.
KOLO VOLEB
Etapa voleb, zahrnující hlasování a stanovení výsledkĤ. Ze zákona mĤže být stanovena možnost nČkolika volebních kol,
jestliže se v pĜi prvním þi dalším hlasování
nepodaĜí žádnému kandidátovi získat pĜe-

KRAJSKÉ VOLEBNÍ ýÍSLO
ýíslo, jehož pomocí se urþuje, kolik mandátĤ obdrží strana v 1. skrutiniu v rámci
konkrétního volebního kraje. Toto þíslo
vypoþítá pĜíslušná volební komise vydČlením všech platných hlasĤ, odevzdaných
v kraji pro všechny strany, poþtem mandátĤ, který byl kraji pĜidČlen na základČ republikového mandátového þísla, pomocí
volební metody. Viz státní mandátové þíslo
a volební obvod.
KUBICKÝ ZÁKON
Metodika, popisující, jak ve vČtšinovém
systému s relativní vČtšinou se zvČtšuje
vČtšina hlasĤ do ještČ vČtší vČtšiny mandátĤ. Jsou-li voliþi rozdČleni v pomČru A : B,
mandáty jsou pĜibližnČ rozdČleny v pomČru
A3 : B3.
KUMULACE ÚěEDNÍ
Právo strany opakovat v kandidátní listinČ
jméno kandidáta nČkolikrát (napĜ. volební
Ĝád pro Velkou radu v kantonu BasilejmČsto pĜipouštČl trojí kumulaci).
KUMULATIVNÍ HLASOVÁNÍ
ZĜídka užívaný volební systém ve vícemandátových obvodech, v nČmž voliþi
mohou pĜidČlit více než jeden ze svých
hlasĤ pro jednoho kandidáta. V této souvislosti se nČkdy hovoĜí o kumulaci soukromé, na rozdíl od kumulace úĜední.
KURIE
V podmínkách nerovného volebního práva
samostatný voliþský sbor (skupina, tĜída),
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vymezený podle spoleþenského stavu þi
majetku. TČmto skupinám bylo pĜidČlováno urþité množství mandátĤ, pĜiþemž poþet
mandátĤ nebyl stanoven v pomČru k poþetnosti þlenĤ kurie. Viz cenzus rodu a kuriový systém.
KURIOVÝ SYSTÉM
Systém, vymezující voliþe podle urþitých
znakĤ a rozdČlující je do nČkolika skupin –
kurií. Pro kurii je urþen zvláštní poþet
poslancĤ. Protože v každé kurii pĜipadá
jeden poslanec na jiný poþet voliþĤ, je
tento systém pĜíkladem nerovného volebního práva. Viz kurie a cenzus rodu.
KVOCIENT
Viz volební þíslo.
KVORUM
Stanovené minimum podílu (þi poþtu)
hlasĤ, jehož získání stranou, hnutím nebo
koalicí (þi kandidátem) je podmínkou pro
získání reprezentace v zastupitelském sboru. Je stanovováno vyšší než je volební
þíslo – získání volebního þísla tedy není
dostateþnou podmínkou pro získání prvního þi prvních mandátĤ. Je narušením pĜedstavy o parlamentu jako pĜesné zmenšené
fotografii názorĤ veĜejnosti, zajišĢované
v systému pomČrného zastoupení. Snižuje
roztĜíštČnost zastupitelského sboru.
LIMITOVANÉ HLASOVÁNÍ
(jeden nepĜenosný hlas)
Hlasování podle vČtšinového systému ve
vícemandátových obvodech, které pĜedpokládá, že voliþ má ménČ hlasĤ než je poþet
mandátĤ. Zvláštním pĜípadem je pouze
jeden hlas pro jednoho voliþe – jak to
v roce 1793 navrhoval Saint-Just. Kandidáti, kteĜí získají nejvíce hlasĤ, získají i mandáty. Anglicky Limited Vote, LV .
MAJORITNÍ SYSTÉM
Viz vČtšinový systém.
MAJORIZACE
Demokratický princip rozhodování, podle
nČhož vítČzí ten, kdo získal vČtšinu hlasĤ.
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MĤže se dostat do rozporu s jinými principy demokracie. Viz zákaz majorizace.
MANDÁT
ZmocnČní k výkonu funkce, plná moc,
povČĜení. V zastupitelském systému je
výraz mandát užíván k oznaþení pravomocí
voleného reprezentanta þi jeho funkce.
PĤvodnČ pĜedstavoval povČĜení od skupiny
obþanĤ-voliþĤ (stavĤ) pro vyslance do
zastupitelského sboru. Viz vázaný mandát
a volný mandát.
MANDÁTOVÉ ýÍSLO
Viz volební þíslo.
MIMOěÁDNÉ VOLBY
Volby konané mimo Ĝádný termín, tedy
pĜed vypršením pĤvodnČ stanovené délky
platnosti mandátu. Volby mezi Ĝádnými
termíny k obsazení mandátu þi mandátĤ,
uvolnČných napĜ. na základČ rozpuštČní
zastupitelského sboru, úmrtí zvoleného
funkcionáĜe þi odebrání mandátu. Viz
Ĝádné volby.
MOC
Možnost a schopnost dosáhnout v systému
požadované podoby rovnováhy. Politická
moc je možnost a schopnost silou þi vlivem
prosadit svoji vĤli pĜi formování vztahĤ
mezi jednotlivci a sociálními skupinami.
NÁHRADNÍK
Zákonem definovaný nástupce v pĜípadČ
úmrtí, odstoupení nebo odvolání poslance
þi zbavení poslance mandátu. Zpravidla se
jedná o nezvoleného kandidáta téže strany,
který mČl mezi kandidáty bez poslaneckého mandátu nejvyšší poĜadové þíslo na
kandidátní listinČ nebo získal nejvíce hlasĤ.
NÁTLAKOVÁ SKUPINA
Organizovaná skupina, která neusiluje o
získání politické moci þi podílu na výkonu
moci ve státČ, ale snaží se ovlivnit jednání
politické moci.
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NEPROMLýITELNOST VOLEBNÍHO
PRÁVA
Zásada, urþující, že volební právo nelze
pozbýt tím, že se urþitou dobu nevykonává, nebo proto, že se o nČ subjekt nehlásí.
NEPěÍMÉ VOLBY
Volby, v nichž voliþ nevolí pĜímo reprezentanta (poslance þi prezidenta), nýbrž
volitele, který pak volí funkcionáĜe. NapĜ.
prezidenta v USA, ArgentinČ þi Finsku volí
sbor volitelĤ, kteĜí jsou zvoleni obþany.
Poslanci horní komory Spolkového snČmu
v SRN jsou voleni zemskými snČmy. Viz
pĜímé volby a vícestupĖové volby.
NESLUýITELNOST VÝKONU
MANDÁTU
Zákonem stanovená podmínka výkonu
mandátu, vymezující, které funkce zvolený
funkcionáĜ – napĜ. poslanec – nesmí vykonávat. Tak lze napĜ. stanovit nesluþitelnost
výkonu poslaneckého mandátu – tedy
nikoliv jeho nabytí – s funkcemi duchovního, soudce, prokurátora, vojáka z povolání, pĜíslušníka policie þi sboru nápravné
výchovy, prezidenta; poslanec jedné komory parlamentu zpravidla nemĤže být zároveĖ poslancem druhé komory, poslanec
nejvyššího zákonodárného sboru nemĤže
být poslancem v místních zastupitelských
sborech atd. V pĜípadČ úspČšné kandidatury je volba pokládána za platnou, avšak
zvolený se musí rozhodnout, které z funkcí
dá pĜednost.
NEVOLITELNOST
Obþan nesplĖuje podmínky nabytí pasivního volebního práva. V pĜípadČ jeho úspČšné kandidatury je volba neplatná.
NEZADATELNOST VOLEBNÍHO
PRÁVA
Zásada, urþující, že volební právo nemĤže
být odevzdáno nČkomu jinému, a to aĢ již
z vĤle nositele volebního práva, nebo nČkoho jiného.

NEZCIZITELNOST VOLEBNÍHO
PRÁVA
Zásada, urþující, že volební právo nemĤže
být pĜevedeno na jiný subjekt.
OBCE S ROZŠÍěENOU PģSOBNOSTÍ
Tzv. obce III. stupnČ, které vznikly
v ýesku v roce 2003 jako meziþlánek mezi
þlánkem veĜejné správy mezi kraji a obcemi po zrušení okresních úĜadĤ jako institucionálních státních správních úĜadĤ (okresy jako územní jednotky stále existují).
OBýAN
Plnoprávný þlen spoleþnosti na území
urþitého státu. Novým pojmem je obþanství Evropské unie, které v nČkterých pĜípadech zakládá i volební právo.
OBECNOST VOLEB
Urþuje okruh osob, které se podílejí na
volbČ zástupcĤ. Pojem všeobecnosti voleb
stanovuje zákaz bezdĤvodného vylouþení
jednotlivých obþanĤ þi skupin z úþasti na
volbČ.
OKRSKY VOLEBNÍ
Nejmenší vymezená oblast (napĜ. pro tisíc
voliþĤ) þi instituce (napĜ. nemocnice, porodnice, sanatorium, ústav sociální péþe)
jejímž úþelem je technické zabezpeþení
voleb – sbČr a sþítání hlasĤ.
OMEZENÉ (LIMITOVANÉ)
HLASOVÁNÍ
Volební technika ve vícemandátových
obvodech, podle které má voliþ ménČ hlasĤ
než kolik se volí poslancĤ. Tím se ztČžuje
možnost prosadit plný poþet svých kandidátĤ – tohoto cíle lze dosáhnout pouze
v pĜípadČ dobré volební taktiky a disciplíny. NapĜ. v Anglii se v letech 1867 až 1886
ve 13 volebních obvodech volili tĜi poslanci, ale voliþi mČli jen dva hlasy. NejúþinnČjší formou je systém jednoho nepĜenosného hlasu. Viz soustĜedČné (kumulované)
hlasování a jeden nepĜenosný hlas.
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PANAŠOVÁNÍ
ZpĤsob voleb, pĜi nČmž voliþ ve vícemandátových obvodech mĤže hlasovat pro
kandidáty z listin rĤzných politických
stran. Bývá zavádČno ve snaze oslabit
tendenci systému pomČrného zastoupení
vést voliþe k hlasování podle výbČru stran
– dává voliþi vČtší možnost hlasovat pro
kandidáty podle jejich individuálních
vlastností. Je známé napĜ. z voleb Národní
rady v Rakousku, do druhé komory Generálních stavĤ v Holandsku, do Stortingu
v Norsku, do Landtagu v Lichtenštejnsku a
do Národní rady ve Švýcarsku. Slovo „panašování“ je odvozeno od francouzského
„panache“, znamenajícího chochol z pestrých per.
PARALELNÍ SYSTÉM
Kombinace systému vČtšinového se systémem pomČrným. Voliþ má dva hlasy, pĜiþemž jeden dává stranČ, hnutí þi koalici
v pomČrném systému, druhý dává kandidátovi za jednomandátový volební obvod.
Viz personalizované proporþní zastoupení.
PASIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO
Právo obþana být zvolen. Vedle obecných
požadavkĤ na nabytí volebního práva bývá
spojeno s vyšším vČkovým cenzem, než
který bývá stanoven u aktivního volebního
práva. V rĤzných politických a volebních
systémech mĤže být spojeno s dalšími
pozitivními požadavky jako je složení
volební kauce, urþitý poþet podpisĤ na
podporu kandidatury, dobrá morální povČst, náboženské vyznání a jiné náboženské nároky, znalosti jazyka, slib vČrnosti,
znalost þtení a psaní, urþitý stupeĖ vzdČlání, þlenství v politické stranČ, bydlištČ
v zemi po urþitou minimální dobu, obþanství od narození, fyzická kondice atd.
K tČmto pozitivním požadavkĤm se mohou
pĜipojit požadavky negativní, stanovující
nevolitelnost: napĜ. vojenská služba, výkon
trestu odnČtí svobody, rĤzné pĜípady nesluþitelnosti napĜ. duchovních þi volebních
úĜedníkĤ, rotace ve funkci, slib vČrnosti
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cizímu státu, bankrot, politická nezpĤsobilost (napĜ. kolaborace), pĜíbuzenství
s hlavou státu, spáchání volebního podvodu, ztráta obþanských práv, nabytí obþanství jiného státu þi šlechtický titul. Viz
právo volební a aktivní volební právo.
PERSONALIZOVANÉ PROPORýNÍ
ZASTOUPENÍ
ýást parlamentu se volí na základČ vČtšinového systému a druhá þást pomocí systému kandidátních listin. Funguje kompenzaþnČ: mandáty, které strana získá
v jednomandátových vČtšinových okruzích, jsou odeþteny od celkového množství
mandátĤ, které tato strana získala v rámci
systému pomČrného zastoupení. Viz paralelní systém.
PERSPEKTIVNÍ HLASOVÁNÍ
VoliþĤv výbČr, který je provádČn podle
jeho pĜedstavy budoucnosti. Je nároþnČjší
na informovanost voliþe než retrospektivní
hlasování.
PLEBISCIT
Akt pĜímé demokracie, kdy obþané rozhodují o politické þi zákonodárné otázce
celostátního významu. V užším slova
smyslu zpravidla národnostnČ státní otázky, jako je rozhodnutí o pĜiþlenČní urþitého
území ke státu þi naopak oddČlení od státu,
nebo rozhodnutí, zda jazyk bude jazykem
úĜedním þi vyuþovacím. Viz referendum.
PLURALITA (KUMULACE)
VOLEBNÍHO PRÁVA
Právo jednoho voliþe na více hlasĤ napĜíklad z dĤvodu pĜíslušnosti k nČjaké další
kurii nebo z dĤvodu vysokoškolského
vzdČlání þi obživy rodiny. Narušení zásady
jeden voliþ, jeden hlas.
POLITICKÁ MOC
Viz moc.
POLITICKÁ STRANA
Organizovaná skupina, usilující o získání a
využití moci ve státČ.
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POLITICKÝ SYSTÉM
RelativnČ organizovaný souhrn státních i
nestátních politických institucí a vztahĤ
mezi nimi.
POLITIKA
Spoleþenská þinnost jednotlivcĤ a skupin,
související s výkonem státní moci.
POMċRNÁ VċTŠINA
Viz relativní vČtšina.
POSLANEC
ýlen zastupitelského orgánu státní moci þi
samosprávy, volený na urþité období.
PRÁH EFEKTIVNOSTI
VyjadĜuje procento hlasĤ, které strana musí
získat, aby si zajistila mandát. Ukazuje tzv.
horní práh, tedy pĜibližnou hodnotu maximálního podílu hlasĤ, které strana þi kandidát mohou v nejménČ pĜíznivých podmínkách obdržet, aniž by to znamenalo
získání mandátu; zároveĖ ukazuje tzv.
sporní práh, tedy pĜibližnou hodnotu minimálního podílu hlasĤ, které strana þi
kandidát mohou v nejpĜíznivČjších podmínkách obdržet, aby to znamenalo získání
mandátu. PrĤmČr spodního a horního prahu
vytváĜí práh efektivnosti. A. Lijphart definuje práh efektivnosti jako
Teff 50%  50% ,
M  1 2M
nebo pĜibližnČ 75% ,
M 1
pĜiþemž M je prĤmČrná velikost volebního
obvodu, tedy prĤmČrný poþet mandátĤ,
pĜidČlovaný v obvodu, o nČmž voliþi
v obvodech rozhodují
PREFERENCE
UpĜednostnČní nČkterého z kandidátĤ.
Pojetí významu preference mĤže rozhodovat o vítČzi voleb. PĜíklad: Voliþi A, B a C
vybírají mezi kandidáty X, Y a Z tak, že
stanoví jejich poĜadí.

poĜadí 1
poĜadí 2
poĜadí 3

A
X
Y
Z

voliþi
B
Z
Y
X

C
X
Y
Z

Jestliže se stanoví zásada, že rozhoduje
pouze 1. poĜadí, stává se vítČzem X. PĜisoudí-li se stejná hodnota 1. a 2. poĜadí,
stává se vítČzem Y.
PREFERENýNÍ HLASOVÁNÍ
ZpĤsob hlasování, v nČmž má voliþ právo
vybírat si mezi kandidáty jedné strany
podle toho, kterému dá pĜednost. Zpravidla
je stanoveno množství hlasĤ, po jehož
získání se teprve poĜadí kandidátĤ mČní.
Alternativní hlasování a sytém jednojmenného pĜenosného hlasování jsou systémy
preferenþního hlasování.
PRÉMIOVÝ SYSTÉM
StranČ nebo koalici stran, která získá ve
volbách nejvíce hlasĤ, je podle zákona jako
prémie pĜidČleno nepomČrnČ více mandátĤ,
pĜiþemž tento poþet je pĜedem stanoven.
PRIMÁRNÍ VOLBY (PRIMÁRKY)
PĜedbČžné volby, v nichž þlenové jedné
politické strany þi její pĜívrženci hlasují o
potenciálních kandidátech s cílem zúžit
jejich množství na ty, kteĜí pak jsou skuteþnČ stranou kandidováni.
PROPAGANDA
Ve volební kampani pĤsobení na velké
skupiny voliþĤ najednou s cílem pĜesvČdþit
je o vhodnosti hlasování pro vybraného
kandidáta þi politickou stranu. Argumentace je obecnČjší než v pĜípadČ agitace.
PěÍMÉ VOLBY
Volba zástupcĤ þi funkcionáĜĤ bez mezistupĖĤ pĜímo obþany. Viz nepĜímé volby
a vícestupĖové volby.
PěÍSNċ VÁZANÁ KANDIDÁTNÍ
LISTINA
Voliþ nesmí s listinou vĤbec manipulovat –
nesmí škrtat kandidáty, nesmí pĜipisovat
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kandidáty, nesmí mČnit poĜadí kandidátĤ.
Kandidáti jsou pokládáni za zvolené v tom
poĜadí, v jakém jsou uvedeni na stranické
kandidátní listinČ. V nejvyhranČnČjší podobČ je známa z Izraele, kde jsou ve volbách pĜedkládány jen stranické listiny bez
jmen kandidátĤ. Viz vázaná kandidátní
listina a volná kandidátní listina.
REFERENDUM
Akt pĜímé demokracie, v nČmž obþané
pĜímo rozhodují o závažných politických
nebo zákonodárných otázkách správy státu.
Zpravila se jedná o pĜijetí þi navržení
ústavních þi normálních zákonĤ. NČkdy se
rozlišuje (a) referendum závazné (obligatorní), které je naĜízené ústavou pĜi Ĝešení
nČjaké otázky, nebo fakultativní, stanoví-li
ústava, že referendum k nČjaké otázce
mĤže þi nemusí být; (b) ústavní referendum, je-li pĜedmČtem hlasování ústava þi
ústavní zákon, nebo legislativní referendum, je-li pĜedmČtem prostý zákon; (c)
ratifikaþní referendum, které pouze potvrzuje þi zamítá zákon pĜijatý již jiným sborem, nebo konzultativní referendum, dotazuje-li se zákonodárce pĜedem na nČjaký
návrh; (d) prezidentské, vládní þi parlamentní referendum podle instituce, která
dala k referendu podnČt, nebo lidové referendum, pochází-li podnČt z Ĝad obþanĤ.
RELATIVNÍ VċTŠINA
Zásada relativní (pomČrné) vČtšiny znamená, že zvolen do funkce je ten kandidát,
který získal nejvíce platných hlasĤ – byĢ
tento zisk nebyl nadpoloviþní. Je þasto
užívána ve vČtšinovém systému. Viz absolutní vČtšina.
RELATIVNÍ (PROSTÝ) VċTŠINOVÝ
SYSTÉM PRO JEDNOMANDÁTOVÉ
OBVODY
Zvolen je ten kandidát, který získal více
hlasĤ než kterýkoliv jiný – tedy ten, kdo
získal nejménČ o jeden hlas více než kterýkoliv jeho protikandidát – byĢ by to bylo
ménČ než polovina hlasĤ þi ménČ než sou456

þet hlasĤ jeho protikandidátĤ. Anglicky
First Past the Post, FPTP
REPREZENTANT
Osoba, povČĜená (napĜ. prostĜednictvím
voleb) zastupováním jiné osoby þi skupiny.
Viz vázaný mandát a volný mandát.
REPUBLIKOVÉ MANDÁTOVÉ
ýÍSLO
ýíslo, pomocí nČhož se urþovalo, kolik
mandátĤ pĜipadne jednotlivým stranám
v ýSFR, kandidujícím v jednotlivých republikách. Vzniklo vydČlením celkového
poþtu odevzdaných platných hlasĤ zvlášĢ
v ýeské republice a zvlášĢ ve Slovenské
republice poþtem mandátĤ, pĜipadajícím na
republiku. Pro ýeskou národní radu, Slovenskou národní radu a SnČmovnu národĤ
byl pro urþení republikového mandátového
þísla smČrodatný poþet volených poslancĤ
do tohoto orgánu celkem. Pro SnČmovnu
lidu se republikové mandátové þíslo vypoþítávalo pomocí státního mandátového
þísla. Republikovým mandátovým þíslem
se pak dČlil celkový poþet platných hlasĤ,
odevzdaných v každém volebním kraji.
Celé þíslo takto vypoþtené bylo poþtem
mandátĤ, který pĜipadl jednotlivým volebním krajĤm.
RETROSPEKTIVNÍ HLASOVÁNÍ
Volební jednání, které vychází z názorĤ
voliþĤ (a kandidátĤ) na minulost. Je ménČ
nároþné na informovanost voliþe než perspektivní hlasování.
RODINNÉ VOLEBNÍ PRÁVO
V rámci všeobecného volebního práva
pluralitní právo otce, který mČl jako pĜedstavitel rodiny dodateþný hlas.
ROVNÉ VOLEBNÍ PRÁVO
Princip, podle kterého má každý obþan ve
volbách jeden hlas se stejným významem
(váhou). Podle této zásady by ke zvolení
každého poslance mČlo být zapotĜebí stejné
množství hlasĤ – což však volební systémy
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ve vČtšinČ svých podob zaruþují pouze
þásteþnČ þi nedokonale.
ěÁDNÉ VOLBY
Volby, které se konají v pĜedem stanovených pravidelných intervalech. Viz mimoĜádné volby.
ěAZENÉ HLASOVÁNÍ
Hlasování, v nČmž voliþ mĤže urþovat
poĜadí kandidátĤ, stran, koalic þi hnutí,
soutČžících o funkci podle svých preferencí. Voliþ mĤže vyznaþit, že kandidát B je
jeho první volba, ovšem když B nebude
zvolen, dává pĜednost C pĜed A. Viz bodovací hlasování, BordĤv systém, kategorické
hlasování a schvalovací hlasování.
SAINTE-LAGÜEOVA METODA
ZpĤsob rozdČlování mandátĤ v sytému
pomČrného zastoupení, který pĜedstavuje
modifikaci d'Hondtovy metody. RozdČlování mandátĤ probíhá tak, že získané hlasy
stran jsou dČleny Ĝadou lichých þísel 1, 3, 5
atd. a mandáty pĜidČlovány v poĜadí podle
nejvČtších výsledkĤ. PĜedností tohoto systému je matematicky prĤkazná neutralita
vĤþi velkým i malým stranám þi koalicím.
Pro výpoþet volebního þísla se uvádí vzorec, podle nČhož se T vypoþítává tak, že
poþet oprávnČných hlasĤ voliþĤ V, zmenšený o jednoho, je dČlen souþtem dvojnásobku všech mandátĤ M a poþtu stran S,
zmenšeným o dva:
V 1
.
T
2M  P  2
SBOR VOLITELģ
ShromáždČní þi orgán, složený z jednotlivých volitelĤ. Ve Spojených státech orgán,
volící prezidenta USA.
SCHVALOVACÍ HLASOVÁNÍ
Voliþ mĤže dát svĤj hlas i všem kandidátĤm, stranám, koalicím þi hnutím, s nimiž
souhlasí – vítČzí pak ten, kdo získal nejvíce
hlasĤ. Viz BordĤv systém, kategorické
hlasování, Ĝazené hlasování a soustĜedČné
hlasování.

SIMULTÁNNÍ HLASOVÁNÍ
Technika, kterou je možné užívat, když je
na kandidátní listinČ stran více kandidátĤ,
ale hlasování se vede pouze o jednu funkci. VítČzem se stává ten kandidát, který
obdržel nejvíce hlasĤ na kandidátce strany,
která mezi stranami obdržela nejvíce hlasĤ.
Tento zpĤsob volby je znám z prezidentských voleb v Hondurasu a v Uruguayi a je
kombinací Ĝádných a primárních voleb.
SKRUTINIUM
Sþítání hlasĤ ve volbách. V užším smyslu
nejen sþítání, ale v systému pomČrného
zastoupení vypoþítání, kolik mandátĤ,
pĜipadajících jednotlivým kandidátním
listinám, je pĜidČleno. V pĜípadČ, že nedojde k pĜidČlení všech mandátĤ v jednom
skrutiniu, koná se skrutinium další.
SOUSTěEDċNÉ (KUMULOVANÉ)
HLASOVÁNÍ
Technika v systému pomČrného zastoupení,
která dává voliþi tolik hlasĤ, avšak voliþ
mĤže své hlasy pĜidČlit rovnomČrnČ všem
kandidátĤm, nebo je mĤže nepravidelnČ
rozdČlit þi všechny dát jednomu kandidátovi. NČkdy se této technice Ĝíká bodovací
hlasování. Viz BordĤv systém, schvalovací
hlasování, eliminaþní hlasování a bodovací
hlasování.
STÁLÉ VOLIýSKÉ SEZNAMY
Seznamy voliþĤ, které se revidují jen
v urþité stanovené dobČ – napĜ. þtrnáct dní
v roce nebo v každý úĜední den na obecním zastupitelstvu. Viz voliþský seznam.
STÁT
Institucionální forma politické organizace
spoleþnosti na hranicemi vymezeném území s obyvatelstvem, jedním mocenským
centrem a mezinárodnČ právní suverenitou.
STÁTNÍ MANDÁTOVÉ ýÍSLO
Ve volbách do Federálního shromáždČní
þíslo, pomocí nČhož se urþovalo, kolik ze
150 þlenĤ SnČmovny lidu se volilo na
území ýeské republiky a kolik na území
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Slovenské republiky. PĜi jeho výpoþtu se
postupovalo tak, že pĜedsednictvo Federálního shromáždČní od statistického úĜadu
obdrželo sdČlení, kolik bylo obþanĤ na
území celé ýSSR þi ýSFR a kolik na území každé z jednotlivých republik. Státní
mandátové þíslo se získalo vydČlením
poþtu obþanĤ ýSFR poþtem mandátĤ do
SnČmovny lidu. Tímto státním mandátovým þíslem pak byl vydČlen poþet obyvatel
každé z republik a tak se získal poþet mandátĤ, který mČly jednotlivé republiky získat. Pokud se takto nepodaĜilo pĜidČlit
všechny mandáty, získala zbývající mandát
ta z republik, která mČla vČtší zbytek pĜi
dČlení poþtu svých obyvatel státním mandátovým þíslem.

SYSTÉM JEDNOJMENNÉHO
PěENOSNÉHO HLASOVÁNÍ
Systém jediného pĜenosného hlasování
nebo kvótnČ preferenþní þi HareĤvClarkĤv systém. PĜi hlasování mají voliþi
možnost vytvoĜit poĜadí kandidátĤ. Pro
zvolení musí kandidát pĜekroþit Hareovu
kvótu (pozdČji se zaþala k tomuto úþelu
užívat Hagenbach-Bischoffova þi Droopova kvóta). Nejsou-li obsazena všechna
kĜesla, pak se v druhém skrutiniu k hlasĤm
pro kandidáta s nejnižším poþtem obdržených hlasĤ nepĜihlíží a dochází k pĜerozdČlení hlasĤ podle druhých preferencí. Stejným zpĤsobem je postupováno i s nadbytkem hlasĤ již zvoleného kandidáta Anglicky Single Transferable Vote, STV.

STRANICKÝ BLOKOVÝ SYSTÉM
Voliþ hlasuje pro vázané kandidátní listiny
stran, hnutí þi koalic, tedy nikoliv pro individuální kandidáty. Anglicky Party Block
Vote, PBV.

SYSTÉM KANDIDÁTNÍCH LISTIN
NejbČžnČjší využití systému pomČrného
zastoupení. Voliþ rozhoduje ve vícemandátových obvodech hlasováním pro vybranou
politickou stranu, hnutí þi koalici, které
pĜedkládají kandidátní listinu. Anglicky
List Proportional Representation, List PR.

STRATEGICKÉ HLASOVÁNÍ
Voliþ pokládá kandidáta þi stranu B za
nejlepší, ale pĜedpokládá, že B má malou
nadČji uspČt. Musí zvážit, zda nemá odevzdat hlas radČji kandidátovi (stranČ) C než
aby hlasováním pro kandidáta bez nadČje
na výhru nepromrhal šanci zabránit vítČzství nežádoucího kandidáta (strany) A.
SYSTÉM JEDINÉHO SKRUTINIA
ZpĤsob rozdČlení všech mandátĤ v prvním
skrutiniu tím, že se buć (a) postupuje
podle vzorce
H
,
Q
M n
kde se za „n“ postupnČ dosazují þísla 1, 2,
3 atd. tak dlouho, až se vypoþítá kvocient
Q, který umožní hned napoprvé rozdČlit
všechny mandáty, nebo (b) se použije
d’HondtĤv systém, kde se kvocient Q rovná poslednímu podílu, na který ještČ pĜipadne zisk mandátu.
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SYSTÉM NEJVċTŠÍHO
ABSOLUTNÍHO ZBYTKU
ZpĤsob pĜidČlování mandátĤ v systému
pomČrného zastoupení poté, kdy je jsou
rozdány mandáty všem, kdo dosáhli mandátového þísla – všechny zbývající mandáty jsou pĜidČlovány stranám v poĜadí podle
nejvČtšího zbytku. Jde o systém, který je
nejvýhodnČjší pro menší politické strany
v malých obvodech.
SYSTÉM NEJVċTŠÍHO PRģMċRU
PĜidČlování mandátĤ v systému pomČrného
zastoupení poté, kdy je jsou rozdány mandáty všem, kdo dosáhli mandátového þísla
– všechny zbývající mandáty jsou pĜidČlovány stranám v poĜadí podle toho, jak
velký strana vykáže prĤmČr hlasĤ na zisk
jednoho mandátu. Viz volební dČlitel.

Nová kniha o volbách

SYSTÉM NEJVċTŠÍHO
RELATIVNÍHO ZBYTKU
PĜidČlování mandátĤ v systému pomČrného
zastoupení poté, kdy je jsou rozdány mandáty podle mandátového þísla. Vyhází ze
zásady, že nelze srovnávat absolutní zbytky hlasĤ stran, nýbrž jejich pomČry. Mandáty jsou pĜidČlovány postupnČ stranám
podle toho, jak velký je jejich relativní
zbytek hlasĤ. PĜíklad: strana A má po výpoþtu výsledek 8,3; znamená to, že získala
8 mandátĤ a zĤstal ji zbytek 0,3. Strana B
má výsledek 4,3; získala 4 mandáty a má
též zbytek 0,3. V absolutních hodnotách jde
o stejný zbytek, v relativních však nikoliv,
neboĢ 0,3 : 8,3 = 0,036, kdežto 0,3 : 4,3 =
0,069 – což je témČĜ dvojnásobek.
SYSTÉM POMċRNÉHO
ZASTOUPENÍ
PĤvodní termín pro všechny volební systémy, které se snaží dostat pomČr hlasĤ a
mandátĤ do pĜesnČjšího pomČru, než je dán
vČtšinovým systémem. Jeho podstatou je
zásada, že ve velkých vícemandátových
volebních obvodech (krajích, regionech þi
celých státech) je obsazováno nČkolik
mandátĤ, které jsou mezi strany rozdČlovány v tom pomČru, v jakém je pomČru jejich
zisk hlasĤ.
SYSTÉM RELATIVNÍ VċTŠINY
PRO VÍCEMANDÁTOVÉ OBVODY
Voliþ má tolik hlasĤ, kolik je mandátĤ.
Hlasování mĤže mít dvojí podobu: buć
voliþ hlasuje pro kandidáty, nebo pro vázané kandidátní listiny. Kandidáti, kteĜí
dostanou nejvíce hlasĤ, získávají mandát.
Anglicky Block Vote, BV.
TAJNÉ HLASOVÁNÍ
Zásada, podle níž voliþ odevzdává hlas tak,
že v oddČleném prostranství oznaþuje anonymnČ volební preferenci (na lístku þi
pomocí volebního stroje), nebo vybírá
z volebních lístkĤ a své rozhodnutí osobnČ
hází do urny. Možné je i tajné hlasování
dopisem. V demokratických režimech bývá

povinnost organizátora voleb zajistit podmínky znemožĖující zjišĢovat a zjistit, jak
voliþ hlasoval. Viz veĜejné hlasování.
ÚSTAVA
Nejvyšší právní norma státu. Zpravidla
zahrnuje definici práva volebního, nČkdy i
základní charakteristiku volebního systému.
Tento princip ale není podmínkou existence liberální demokracie – ve Velké Británii
neexistuje formální ústava.
VÁZANÁ KANDIDÁTNÍ LISTINA
Voliþ mĤže na kandidátní listinČ strany,
hnutí þi koalice, jíž odevzdává svĤj hlas,
dČlat dílþí úpravy, a to zpravidla využitím
zásady preferenþního hlasování: voliþi
získávají možnost mČnit poĜadí kandidátĤ
na kandidátských listinách jednotlivých
stran þi koalic. Viz pĜísnČ vázaná kandidátní listina a volná kandidátní listina.
VÁZANÝ (IMPERATIVNÍ) MANDÁT
Povinnost poslance Ĝídit se ve svém jednání názory þi požadavky voliþĤ. Je spojován
s možností voliþĤ odvolat poslance. NČkdy
je chápán jako projev pĜímé demokracie.
Viz volný mandát.
VEěEJNÉ HLASOVÁNÍ
Zásada, podle níž voliþ odevzdává hlas
zpĤsobem, který je kontrolovatelný organizátory voleb. MĤže mít rĤzné formy –
napĜ. veĜejné projevení souhlasu þi nesouhlasu s kandidátem (návrhem) zvednutím
ruky, ústní volba, podepsaný kandidátní
lístek vhozený do urny atd. Viz tajné hlasování.
VċKOVÝ CENZUS
Stanovení požadavku dosáhnout urþitého
vČku jako pĜedpokladu nabytí aktivního þi
pasivního volebního práva.
VċTŠINOVÝ SYSTÉM
Nejstarší volební systém, který pĜedpokládá, že vítČzí kandidát, který získal nejvíce
hlasĤ. V pĜípadČ, že je spojen s jednoman459
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dátovými volebními obvody, je možný ve
dvou hlavních podobách: buć absolutní
vČtšinový systém, nebo relativní (prostý)
vČtšinový systém pro jednomandátové
obvody. Jinou variantou je systém relativní
vČtšiny pro vícemandátové obvody.
VÍCEKOLOVÝ SYSTÉM
Souþást voleb v rámci vČtšinového systému
s využitím zásady absolutní vČtšiny.
V každém kole je vyĜazen nejménČ úspČšný kandidát, dokud nČkterý nezískal absolutní vČtšinu. Tento postup se používá
v nČkterých zemích pĜi volbČ prezidenta
parlamentem. Viz dvoukolový systém.
VÍCEMANDÁTOVÝ VOLEBNÍ
OBVOD
Volební obvod, v nČmž se volí více poslancĤ než jeden. ýastČji se užívá
v systému pomČrného zastoupení než ve
vČtšinovém systému. V této situaci politické
strany navrhují nČkolik kandidátĤ, zpravidla více, než je obsazovaných mandátĤ.
Viz volební obvod a jednomandátový volební obvod.
VÍCESTUPĕOVÉ VOLBY
Typ nepĜímých voleb, v nichž voliteli jsou
zvolení funkcionáĜi, zpravidla poslanci.
NapĜ. Ĝíšská rada v Rakousku byla pĤvodnČ volena poslanci ze zemských snČmĤ,
prezidenti Ĝady státĤ jsou voleni zastupitelskými sbory atd.
VIRILISTA
Jde o techniku výbČru funkcionáĜĤ – napĜ.
poslance – podle již zastávané jiné funkce.
Jde vlastnČ o ustavení ex offo.
VOLBY
Jedna z technik výbČru funkcionáĜĤ v urþité organizaci. Volba je akt vnitĜního, svobodného a dobrovolného oddČlení jedné
vČci, jevu, instituce þi osoby od druhé,
spoþívající na vČdomČ projevené vĤli.
Demokratické volby vyžadují svobodný
výbČr jedné osoby þi více osob z alternativních kandidátĤ, jichž musí být více než
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obsazovaných mandátĤ, a to bez nátlaku a
manipulace – to vše za úþelem obsazení
funkce ve státČ þi jiné organizaci. Jedná se
o þasovČ a místnČ sladČný, v základních
otázkách normami upravený proces ustavování jednotlivých funkcionáĜĤ a nČkdy
celých zastupitelských sborĤ jako kolegiálních pĜedstavitelĤ suverenity nebo samosprávy tČch, kdo je ustavují (ustavujících).
VOLEBNÍ ARITMETIKA
PĜi výpoþtu volebního výsledku v systému
pomČrného zastoupení je nutné použít
volební metodu (volební formuli), pĜiþemž
výbČr z nabízeného množství formulí je
spojen s rĤznými výsledky.
VOLEBNÍ DċLITEL
PĜi používání d'Hondtovy metody þísla,
kterými se dČlí platné hlasy, získané stranami s cílem obsadit všechny mandáty
beze zbytku. NČkdy se též hovoĜí o systému nejvČtšího prĤmČru. Podle používaných
þísel je možné rozlišit:
– d’HondtĤv dČlitel: dČlení se provádí
Ĝadou þísel 1, 2, 3 atd. V obvodech do pČti
mandátĤ pĜedstavuje tento dČlitel výhodu
pro velké strany.
– Imperialiho dČlitel: vynechává se dČlení
þíslem 1. Tím se zmírĖuje výhoda velkých
stran, neboĢ rozdíl mezi dČlením þísly 1 a 2
se ve srovnání s þísly 2 a 3 zmenšuje o
polovinu. Odlišný zpĤsob výpoþtu než
pĜedstavuje Imperialiho metoda;
– Sainte-lagüeovský dČlitel: v tomto pĜípadČ se dČlí Ĝadou lichých þísel 1, 3, 5 atd.
PĜednostní tohoto systému je matematicky
prĤkazná neutralita vĤþi velkým i malým
stranám þi koalicím;
– vyrovnávací dČlitel: pĜedstavuje úpravu
Sainte-Lagüeovy metody, a to tak, že nezaþíná dČlit þíslem 1, ale þíslem 1,42 (odmocnina ze 2). Tím se zhoršuje pĜístup
malých stran k prvnímu mandátu. Ohrožuje
nezávislé kandidáty;
– dánský dČlitel: dČlí þísly 1, 4, 7, 10 atd. ,
což je dílþím zvýhodnČním malých stran;
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– HuntingtonĤv dČlitel: dČlí Ĝadou þísel,
získanou druhou odmocninou výpoþtu n (n
– 1), kde n jsou þísla 1, 2, 3 atd. Matematicky jde o naprosto pĜesný systém, nazývaný též metoda rovných pomČrĤ. PĜi použití n = 1 však každá strana získává alespoĖ jeden mandát. Ve Spojených státech
je používána pĜi výpoþtu množství prezidentských elektorĤ za jednotlivé státy a
poþtu poslancĤ státĤ (podle Ústavy USA
každý stát musí mít ve SnČmovnČ reprezentantĤ alespoĖ jednoho zástupce bez
ohledu na poþet obyvatel).
VOLEBNÍ ýÍSLO (KVOCIENT)
V systému pomČrného zastoupení poþet
hlasĤ, nutný ke zvolení jednoho poslance
v obvodu. Každá strana obdrží tolik mandátĤ, kolikrát je volební þíslo obsaženo
v poþtu hlasĤ, které získala. Je to vlastnČ
základní práh volitelnosti, jehož pĜekroþení
zaruþuje kandidátovi þi stranČ získání mandátu. NČkdy je volební þíslo stanoveno
pĜedem zákonem a je stejné pro všechny
obvody – tzv. automatické volební þíslo.
Mnohem þastČji však zákon popisuje jen
metodu výpoþtu tohoto volebního þísla
v jednotlivých obvodech. Nejjednodušší
metoda výpoþtu tzv. pĜirozeného kvocientu
pĜedpokládá, že volební þíslo T se získá
vydČlením poþtu všech právoplatných
odevzdaných hlasĤ V poþtem mandátĤ M,
které mají být v obvodu obsazeny – viz
Hareova metoda. Kandidátní listina obdrží
poté tolik mandátĤ, kolikrát je volební
kvocient obsažen v jí získaném poþtu hlasĤ. Nastává ovšem problém obsazení mandátĤ, pokud nebyly takto v prvním skrutiniu rozdČleny všechny a zacházení se zbytky, které nebyly využity.
VOLEBNÍ GEOMETRIE
Politická manipulace vládnoucí strany þi
koalice pĜi stanovování velikosti volebních
obvodĤ ve vČtšinovém systému s cílem
zajistit co nejvČtší poþet zástupcĤ bez vazby na celkové množství získaných hlasĤ.
K tomuto cíli je možné postupovat dvojím

zpĤsobem: (a) vytvoĜit obvody rĤzné velikosti, takže je nutné ke zvolení poslance
rĤzné množství hlasĤ; (b) vhodnČ uspoĜádat pĜibližnČ stejnČ velké obvody tak, by
bylo zajištČno vítČzství urþité strany. Cílem
je shrnout vČtšinu voliþĤ konkurenþní
strany do co nejmenšího poþtu obvodĤ – a
získat tak vlastní vČtšinu v co nejvČtším
poþtu obvodĤ. Pro oznaþení volebních
podvodĤ, souvisejících s tvarem volebních
obvodĤ se užívá nČkdy i výraz gerrymandering. PĜíklad: Na urþitém území má být
zvoleno 5 poslancĤ. DvČ politické strany X
a Y zde mají shodný poþet voliþĤ – 500
tisíc. Jestliže hranice obvodĤ bude vytyþovat strana X podle „ideálĤ“ gerrymanderingu, bude se snažit rozdČlit toto území do
volebních obvodĤ napĜíklad následujícím
zpĤsobem (poþet hlasĤ v tisících):
strana
X
Y

obvod
o. 2 o. 3
1
20 110 110
180 90 90

o. 4

o. 5

130
70

130
70

Tímto vytyþením hranic ve všech obvodech bylo 200 tisíc hlasĤ. Na zvoleného
poslance strany X pĜipadlo v prĤmČru 125
tisíc hlasĤ, na jediného poslance strany Y
pak onČch 500 tisíc hlasĤ. PĜi shodném
poþtu získaných hlasĤ obdržela strana X
þtyĜi mandáty a strana Y jeden mandát.
VOLEBNÍ JEDNOTKA
Soubor voliþĤ, oprávnČných vyslat do
parlamentu svého poslance. Zpravidla se
jedná o územní jednotku – volební obvod –
ale mĤže též jít o etnickou (napĜ. Vlámové
a Valoni v Belgii, ěekové a Turci na Kypru, Maorové na Novém Zélandu), náboženskou (napĜ. muslimové a kĜesĢané
v Libanonu) þi jinou skupinu (napĜ. legionáĜi v ýSR ve volbách roku 1920).
VOLEBNÍ KOMISE
Orgán, složený z volebních zmocnČncĤ,
kteĜí jsou ze zákona povČĜeni v pĜidČlené
oblasti þi instituci provČĜovat, zda jednotli461
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ví lidé jsou oprávnČni volit; dohlížejí na
prĤbČh voleb, nČkdy i zjišĢují a oznamují
výsledek voleb – též Ĝeší i volební stížnosti. Bývají sestavovány buć z povČĜencĤ
kandidujících stran, nebo jsou jmenovány
státními orgány. ýeská volební praxe zná
ÚstĜední volební komisi, krajské, okresní a
okrskové volební komise.
VOLEBNÍ METODA (FORMULE)
Soubor zásad, jimiž se pĜevádČjí hlasy
voliþĤ na mandáty, které se rozdČlují mezi
volební strany a jejich kandidáty.
VOLEBNÍ TċKAVOST
Termín „tČkavost“ by pĜevzat z chemie.
V teorii volebního chování oznaþuje zmČny preferencí voliþĤ – pĜechod od jedné
strany k druhé, nebo od volební aktivity
k volební pasivitČ a naopak.
VOLEBNÍ OBVOD
Územní jednotka, v níž se volí poslanec.
Území státu nebo jeho þásti – kraje, okresy
nebo obce – které byly ustanoveny zpravidla volebním zákonem nebo volebním Ĝádem k provedení voleb do místních orgánĤ
nebo zákonodárných sborĤ. Viz jednomandátový volební obvod a vícemandátový
volební obvod.
VOLEBNÍ OKRSEK
Územní jednotka, která je þástí volebního
obvodu, sloužící pro pĜíjem volebních
lístkĤ a sþítání hlasĤ.
VOLEBNÍ PRÁVO
Jedno z lidských práv, které v reprezentativních demokraciích umožĖuje volit vlastní zástupce do státních funkcí a být do nich
volen. PozitivnČ bývá konkretizováno
v právních normách – v mezinárodních
smlouvách, v ústavČ, zákonech, volebních
Ĝádech. Ty však mohou v urþitých historických etapách þi v politických situacích
narušit pĜirozenoprávní charakter volebního práva jeho zúžením jen na vybrané
osoby þi skupiny. V demokratické spoleþnosti je volební právo omezováno pouze
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takovými právními norami, které mají svĤj
zdroj ve vnitĜní rozpornosti samotných
lidských práv. Zpravidla se v souþasné
dobČ jedná o požadavek státního obþanství,
urþitého vČku a o zpĤsobilost k právním
úkonĤm. Viz aktivní volební právo a pasivní volební právo.
VOLEBNÍ PěEDPISY
Podzákonné právní normy, regulující volební proces – napĜ. vyhlášky ministerstev
vnitra o úkolech obecních úĜadĤ pĜi zabezpeþování voleb þi ministerstva financí o
odmČnách þlenĤ volebních komisí.
VOLEBNÍ ěÁD
Právní norma nižšího Ĝádu, která obsahuje
souhrn pravidel organizace a provedení
voleb, zjišĢování a kontroly jejich výsledkĤ. Plní stejnou roli jako volební zákon.
VOLEBNÍ SOUD
V nČkterých volebních systémech tribunál,
který je povČĜen vyĜizováním stížností,
souvisejících s volbami a pĜípadnČ i s výkonem mandátu. NapĜ. v období 1. republiky mČl volební soud pravomoc ovČĜovat
výsledky voleb, rozhodovat o reklamaþních Ĝízeních, o stížnostech, rozhodoval o
ztrátČ mandátu a jeho stanovisko bylo
rozhodující i v pĜípadech nesluþitelnosti
výkonu mandátu. Po roce 1945 nebyl institut volebního soudu obnoven.
VOLEBNÍ STÍŽNOST
Žádost o pĜešetĜení platnosti vyhlášeného
výsledku voleb.
VOLEBNÍ SYSTÉM
Obecné principy organizace a provedení
voleb, zjišĢování a kontroly jejich výsledkĤ. Viz volební metoda, systém pomČrného
zastoupení a vČtšinový systém.
VOLEBNÍ ZÁKON
Právní norma, urþující zpĤsob organizace a
provedení voleb, zjišĢování a kontroly
jejich výsledkĤ.
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VOLEBNÍ ZÁPIS
Zápis o prĤbČhu a výsledku hlasování.
Zpráva pro vyšší volební komisi o prĤbČhu
a výsledku hlasování vþetnČ pĜehledu o
poþtu platných hlasĤ pro jednotlivé kandidáty þi kandidátní listiny nebo návrh, pĜedložený k hlasování v nejvyšší (ústĜední)
volební komisi, vypracovaný osobami,
povČĜenými ke sþítání hlasĤ.

snČmĤ pĜi volbČ horní komory spolkového
snČmu SRN. Mohou existovat volitelé
s vázaným mandátem a volitelé s volným
mandátem. Ale napĜ. v USA je elektor
vybaven volným mandátem, ovšem užívá
jej zásadnČ jako mandát vázaný.

VOLIý
Osoba oprávnČná volit, provádČjící akt
hlasování þi zpĤsobilá hlasovat. V užším
smyslu obþan, vybavený volebním právem
– mající právo úþastnit se voleb, zpravidla
je zapsán do volebního seznamu. NČkdy je
rozlišován pasivní voliþ jako obþan s právem volit, ale voleb se nezúþastĖující, a
aktivní voliþ – ten, který se voleb úþastní.

VOLNÁ KANDIDÁTNÍ LISTINA
Voliþ volí stranu prostĜednictvím hlasĤ,
které odevzdá kandidovaným osobám. PĜi
použití tohoto pojetí kandidátní listiny smí
voliþ: (a) provádČt zásadnČjší úpravy na
jedné kandidátní listinČ strany, hnutí þi
koalice, které odevzdává svĤj hlas – napĜ.
formou škrtání þi pĜipisování kandidátĤ;
(b) provádČt volbu výbČrem kandidátĤ
z nČkolika kandidátních listin rĤzných
stran, hnutí þi koalic. NČkdy se o tomto
zpĤsobu hlasování hovoĜí jako o kvazilistinném. Všechny hlasy pro kandidáty
urþité strany, hnutí þi koalice jsou pak
seþteny a tak se urþí, kolik která strana
získává mandátĤ. Tento zpĤsob hlasování
je z nám z Finska a z Chile pĜed rokem
1973. Viz pĜísnČ vázaná kandidátní listina
a vázaná kandidátní listina.

VOLIýSKÝ PRģKAZ
PrĤkaz, který vydává orgán místní správy
voliþĤm, kteĜí nemohou volit ve volebním
okrsku, v jehož seznamu voliþĤ byli zapsáni. Tito voliþi jsou v daném okrsku vyškrtnuti ze seznamu voliþĤ a voliþský prĤkaz
je opravĖuje k zápisu do seznamu voliþĤ
v jiném okrsku.
VOLIýSKÝ SEZNAM
Seznam voliþĤ, sestavovaný orgány místní
správy (napĜ. místními národními výbory
nebo obecními úĜady) podle volebních
okrskĤ. Tento seznam pak je veĜejnČ vyložen k námitkovému Ĝízení. Je možné odstraĖování chyb a dodateþné úpravy –
zapsat ty, kdo nabyli volební právo þi vyškrtnout ty, kdo volební právo pozbyli. Viz
stálý voliþský seznam.
VOLITEL (ELEKTOR)
V nepĜímých volbách osoba, která má
právo hlasovat o kandidátovi pĜi obsazování funkce. Volitel mĤže být zvolen jen
k výkonu této funkce – napĜíklad elketoĜi
pĜi volbách prezidenta v USA –, nebo se
voliteli stávají z titulu výkonu urþitého
postavení – napĜíklad poslanci zemských

VOLITELNOST
Viz pasivní volební právo.

VOLNÝ MANDÁT
Mandát, který opravĖuje poslance þi jiného
zvoleného funkcionáĜe Ĝídit se ve svém
jednání jen svým svČdomím (zájmy, potĜebami) bez ohledu na požadavky voliþĤ
nebo strany, která jej kandidovala. Je zdĤvodnČn buć tím, že poslanec je zástupcem
všeho lidu – ne tedy pouze tČch voliþĤ,
kteĜí pro nČho hlasovali – nebo tím, že
poslanec je tvĤrþí politická osobnost. Poslanec s takovýmto mandátem je voliþi
neodvolatelný. Viz vázaný mandát.
VOTUM LISTINNÉ
Volby, v nichž mezi sebou soupeĜí kandidátní listiny, ne individuální kandidáti. Viz
pĜísnČ vázané kandidátní listiny a vázané
kandidátní listiny.
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VŠEOBECNÉ VOLBY
Volby do zastupitelských sborĤ všech
stupĖĤ najednou. V užším slova smyslu
bývají za všeobecné pokládány volby ve
všech volebních obvodech – ne tedy napĜ.
jedné tĜetiny senátorĤ každé dva roky.
VŠEOBECNÉ VOLEBNÍ PRÁVO
Volební právo, které umožĖuje úþastnit se
voleb všem dospČlým obþanĤm bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti,
pĜíslušnosti k národu þi národnosti, jazyka,
pohlaví, náboženství, vzdČlání, politického
nebo jiného smýšlení, národnostního nebo
sociálního pĤvodu, majetku, rodu nebo
jiného postavení.
ZÁKAZ MAJORIZACE
PĜedpokládá, že k pĜijetí rozhodnutí je
nutný souhlas tzv. kvalifikované vČtšiny, to
je více než poloviny hlasujících. Zákaz
majorizace mĤže pomáhat zajistit rovnoprávné postavení menšiny vĤþi vČtšinČ –
narušuje sice zásadu vČtšiny, ale mĤže být
podpĤrným procesem pĜi zajišĢování demokratické správy vČcí veĜejných. Podle
ústavního zákona o þeskoslovenské federaci z Ĝíjna 1968 (þ. 143/1968) byla v pĜípadČ
taxativnČ vymezených rozhodnutí (pĜijetí
federální ústavy, ústavního zákona, volbČ
prezidenta, vypovČzení války, ale i u celé
Ĝady dalších zákonĤ a rozhodnutí) stanovena nutnost souhlasu tĜípČtinové vČtšiny
všech poslancĤ SnČmovny lidu, jakož i
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souhlasu tĜípČtinové vČtšiny všech poslancĤ SnČmovny národĤ, zvolených v ýeské
republice a tĜípČtinové vČtšiny všech poslancĤ SnČmovny národĤ, zvolených ve
Slovenské republice. V ýeskoslovensku
byl používán jako nástroj ochrany zájmĤ
slovenského národa napĜ. pĜed tím, že by
k pĜijetí rozhodnutí staþila ve SnČmovnČ
lidu vČtšina þeských poslancĤ a ve SnČmovnČ národĤ (složené ze stejného poþtu
þeských a slovenských poslancĤ) by staþilo
k pĜijetí rozhodnutí souhlas poslancĤ jednoho národa a menšiny z národa druhého.
ZÁKONODÁRNÝ ORGÁN
Orgán, oprávnČný pĜijímat zákony státu.
MĤže být volený i nevolený. V pĜípadČ volených zastupitelských orgánĤ jde o nejvyšší zastupitelský sbor.
ZASTUPITELSKÝ SBOR
Sbor reprezentantĤ urþité skupiny. MĤže
být volený i nevolený. Voleným zastupitelským sborem mĤže být zákonodárný orgán
nebo orgán místní samosprávy.
ZBYTKOVÉ HLASY
Hlasy, které nebyly využity k pĜidČlení
mandátĤ v prvním skrutiniu, tedy po rozdČlení mandátĤ na základČ mandátového
þísla. ěešením je využití nČkterých
z technik systému jednoho skrutinia, nebo
skrutinium druhé.

Nová kniha o volbách

Tabulka þ. 132: ALABAMSKÝ PARADOX

stát
poþet obyvatel
- strana
- hlasĤ
A
5670
B
3850
C
420
D
60

SNċMOVNA
S 323 KěESLY
pĜesný
zisk
podíl
mandátĤ
183,141
183
124,355
124
13,566
14
1,938
2

SNċMOVNA
S 324 KěESLY
pĜesný
zisk
podíl
mandátĤ
183,708
184
124,740
125
13,608
13
1,944
2

Tabulka ukazuje, že pĜi využití metody nejvČtšího zbytku se pĜi zvČtšení zastupitelského sboru
zmenšil podíl zástupcĤ státu (strany) C.

Tabulka þ. 133: D'HONDTģV DċLITEL
(obvod se þtyĜmi mandáty, 20 tisíc voliþĤ)
strana
A
B
C
D
celkem

hlasy
8200
6100
3000
2700
20 000

dČlitel 1
8,200 (1)
6,100 (2)
3,000
2,700
–

dČlitel 2
4,100 (3)
3,050 (4)
1,500
1,350
–

dČlitel 3
2,733
2,033
1,000
900
–

mandáty
2
2
0
0
4

Tabulka þ. 134: SYSTÉM NEJVċTŠÍHO ZBYTKU
(obvod se þtyĜmi mandáty, 20 tisíc voliþĤ, kvóta pČt tisíc hlasĤ)
strana hlasy kvóta mandáty zbytek mandáty
A
B
C
D
celkem

8200 5000
6100 5000
3000
–
2700
–
20000
–

1
1
0
0
2

3200
1100
3000
2700

–

1
0
1
0
2

mandáty
celkem
2
1
1
0
4
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Tabulka þ. 135: PěÍSPċVKY ZE STÁTNÍHO ROZPOýTU ýR,
UHRAZENÉ POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM, 2004
Název
ýSSD
ODS
KDU - ýSL
KSýM
US-DEU
ODA
SNK sdružení nezávislých
Nezávislí
Cesta zmČny
Liberální reformní strana
Strana pro otevĜenou spoleþnost
Zlínské hnutí nezávislých
Nestraníci pro Moravu
Evropští demokraté
Strana zelených
Volba pro mČsto
Nezávislí starostové pro kraj
Hnutí nezávislých za harmonický
rozvoj obcí a mČst
Unie liberálních demokratĤ
Koalice SNK sdružení nezávislých
a Evropských demokratĤ
Pravý blok
Celkem

112 100 000
145 491 667
58 301 141
91 691 667
43 721 524
8 095 833
6 387 500
4 554 167
900 000
941 667
1 791 667
1 375 000
1 145 833
400 000
233 333
41 667
41 667

pĜíspČvek
na úhradu
volebních
nákladĤ
6 147 090
21 028 260
6 701 490
14 185 860
0
0
0
5 730 750
0
0
0
0
0
0
2 217 960
0
0

900 000

0

900 000

0

1 189 650

1 189 650

0

7 718 340

7 718 340

pĜíspČvek
na þinnost
za rok 2004

0
478 114 333

pĜíspČvek
za rok 2004
celkem
118 247 090
166 519 927
65 002 631
105 877 527
43 721 524
8 095 833
6 387 500
10 284 917
900 000
941 667
1 791 667
1 375 000
1 145 833
400 000
2 451 293
41 667
41 667

825 120
825 120
65 744 520 543 858 853

Poznámka: úhrady volebních nákladĤ za volby do Evropského parlamentu 2004*

*

Viz Ministerstvo financí ýR - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/politicke_strany_8385.html
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Tabulka þ. 136: PěÍSPċVEK NA ýINNOST POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM V ýR, 2004
stálý
poþet
pĜíspČvek
posl.
2004
ýSSD
10 000 000
ODS
10 000 000
KDU - ýSL
5 000 000
KSýM
10 000 000
US-DEU
5 000 000
ODA
0
SNK sdru-žení nezávislých
0
Nezávislí
0
Cesta zmČny
0
Liberální reformní strana
0
Hnutí ne-závislých za
0
harm. rozvoj obcí a mČst
Strana pro otevĜenou
0
spoleþnost
Evropští demokraté
0
Strana zelených
0
Volba pro mČsto
0
Nezávislí starostové pro
0
kraj
Zlínské hnutí nezávislých
0
Nestraníci pro Moravu
0
Celkem
40 000 000

poþet
poþet
þlenĤ
þlenĤ
zastup.
zastup.
krajĤ
krajĤ po
pĜed
volbách
volbami
8 475 000 111
105
25 125 000 185
291
15 150 000 72
84
2 625 000 161
157
9 450 000
65
6
4 200 000
17
0
1 950 000
16
13
1 575 000
13
0
900 000
0
0
900 000
0
1

poþet poþet
poslanci senát. senát. senátoĜi
2004
k
k
2004
30.6.04 1.12.04

70
58
22
41
9
0
0
0
0
0

63 000 000
52 200 000
19 800 000
36 900 000
8 100 000
0
0
0
0
0

10
26
17
3
11
5
2
2
1
1

7
35
14
2
9
1
3
2
1
1

0

0

1

1

900 000

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

0

0

0

0
0
0
0
200 180 000 000

0
0
79

krajští
poþet
zastup.
zast.
pĜíspČvek na
þlenĤ
2002
hl.m.Prahy þinnost za
zast. hl.
dle
2004
rok 2004
m. Prahy
rozsudku

krajští
zastup.
2004

27 625 000
50 666 667
18 101 141
40 166 667
15 409 418 5 262 106
3 895 833
3 937 500
2 979 167
0
41 667

12
30
1
8
2
0
2
0
0
0

0

0

0

0

900 000

7

8

1 791 667

0

0

1 791 667

150 000
150 000
0

0
0
0

6
2
1

250 000
83 333
41 667

0
0
0

0
0
0

400 000
233 333
41 667

0

0

0

1

41 667

0

0

41 667

0
0
78

0
0
71 550 000

6
5
658

0
0
675

1 375 000
1 145 833
167 552 227 5 262 106

0
0
55

3 000 000 112 100 000
7 500 000 145 491 667
250 000 58 301 141
2 000 000 91 691 667
500 000 43 721 524
0
8 095 833
500 000
6 387 500
0
4 554 167
0
900 000
0
941 667

0
1 375 000
0
1 145 833
13 750 000 478 114 333

Tabulka þ. 137: TERITORIÁLNÍ ROZDċLENÍ VYUŽITÍ VOLEBNÍCH SYSTÉMģ
PRO ZÁKONODÁRNÉ SBORY

FPTP
BV
PBV
AV
TRS
List PR
STV
MMP
Parallel
SNTV
BC
LV
celkem

Afrika

Amerika

Asie

15
1
3
0
8
16
0
1
4
0
0
0
48

17
3
0
0
3
19
0
3
0
0
0
0
45

5
2
1
0
6
3
0
0
8
1
0
0
26

východní
Evropa
0
0
0
0
1
13
0
2
7
0
0
0
23

západní
Evropa
1
3
0
0
1
15
2
2
1
0
0
1
26

Oceánie
7
2
0
3
1
0
0
1
1
2
1
0
18

StĜední
východ
2
4
0
0
2
4
0
0
0
1
0
0
13

celkem
47
15
4
3
22
70
2
9
21
4
1
1
199

VČtšinové systémy – FPTP: relativní vČtšinový systém pro jednomandátové obvody; TRS: absolutní vČtšinový systém; AV: alternativní
hlasování; BV: systém relativní vČtšiny pro vícemandátové obvody; PBV: stranický blokový systém
Smíšené systémy – PARALLEL: paralelní systém; MMP: personalizované proporþní zastoupení;
PomČrné systémy – LIST PR: systém kandidátních listin; STV: systém jednojmenného pĜenosného hlasování
Ostatní systémy – STNV: systém jediného nepĜenosného hlasu; LV: limitované hlasování; BC: BordĤv systém

Tabulka þ. 138: VOLEBNÍ SYSTÉMY PRO ZÁKONODÁRNÉ SBORY

systém

SVċT CELKEM
státy obyvatelstvo celkem
1
2

FPTP – 47
BV – 15
PBV – 4
AV – 3
TRS – 22
List PR – 70
STV – 2
MMP – 9
Parallel – 21
SNTV – 4
Upravený BC – 1
LV – 1
celkem – 199

23,6%
7,5%
2,0%
1,5%
11,1%
35,2%
1,0%
4,5%
10,6%
2,0%
0,5%
0,5%

2 148 870 177 43,5%
32 102 545 0,6%
30 423 015 0,6%
26 214 298 0,5%
409 376 918
8,3%
1 181 718 922 23,9%
4 366 409 0,1%
298 619 263 6,0%
773 091 334 15,7%
34 327 534 0,7%
12 809
0,0%
27 833
0,0%
4 939 151 057

STABILNÍ DEMOKRACIE
státy
obyvatelstvo
3
4
5

NOVÉ DEMOKRACIE
státy
obyvatelstvo
6
7
8

22
8
0
2
3
21
2
4
2
2
1
1
68

4
0
0
0
2
19
0
1
5
0
0
0
31

32,4% 1 458 403 073
11,8%
1 515 622
0
0
2,9%
25 333 424
4,4%
60 534 006
30,9% 195 051 175
2,9%
4 366 409
5,9% 153 200 059
2,9% 175 931 177
2,9%
202 655
1,5%
12 809
1,5%
27 833
2 074 578 242

70,3%
0,1%
0
1,2%
2,9%
9,4%
0,2%
7,4%
8,5%
0,0%
0,0%
0,0%

13,0%
0
0
0
6,5%
61,3%
0
3,2%
16,1%
0
0
0

205 865
0
0
0
1 4708 102
168 528 219
0
10 032 375
112 701 569
0
0
0
306 176 130

0,1%
0
0
0
4,8%
55,0%
0
3,3%
36,8%
0
0
0

OSTÁNÍ
státy
obyvatelstvo
9
10
11
21
7
4
1
17
30
0
4
14
2
0
0
100

21,0%
7,0%
4,0%
1,0%
17,0%
30,0%
0,0%
4,0%
14,0%
2,0%
0,0%
0,0%

690 261 239 27,0%
30 586 923 1,2%
30 423 015 1,2%
880 874 0,0%
334 134 810 13,1%
818 139 528 32,0%
0
0
135 386 829 5,3%
484 458 588 18,9%
34 124 879 1,3%
0
0
0
0
2 558 396 685

Poznámka: 1 – procento ze 199 zkoumaných zemí; 2 – procento z populace 199 zkoumaných zemí; 3 – poþet státĤ/teritorií; 4 – procento
stabilních demokracií s daným systémem; 5 – procento populace ve stabilních demokraciích, které žije v zemích s daným systémem; 6 –
poþet státĤ/teritorií; 7 – procento nových demokracií s daným systémem; 8 – procento populace v nových demokraciích, které žije
v zemích s daným systémem; 9 – poþet státĤ/teritorií; 10 – procento ostáních státĤ s daným systémem; 11 – procento populace v ostatních
zemích s daným systémem.1

1

Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Ed. A. Reynolds, B. Reilly and A. Ellis. Stockholm: IDEA, 2005, s. 30 a 31.
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