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26 let diskuzí 
V roce 2009 vydal politolog Jakub Šedo text 

s názvem „Reforma volebního systému v ČR – 

20 let diskuzí“. V článku se zabývá volebním 

inženýrstvím pro volby prvního řádu v Česku 

již od počátku obnovy demokracie v roce 

1990. 

 

Samostatná Česká republika prožila dvě fáze 

živějších debat o volební reformě, píše. Ta 

první se odehrála na přelomu tisíciletí a nesla 

se ve znamení snahy o posílení vládní stability 

pomocí oslabení menších politických stran 

(nezapomeňme, že jejím výsledkem je i 

současný volební mechanismus). Po volebním 

patu 2006 pak začala fáze druhá, v níž se 

debaty soustředily na posílení nejsilnější 

strany na úkor ostatních při současném 

zvýšení proporcionality výstupu voleb. 

 

Dnes bychom mohli k Šedovu textu přidat 

třetí fázi, kterou by bylo pravděpodobně 

nejvhodnější datovat historicky první přímou 

prezidentskou volbou v roce 2013. Umožnění 

občanům přímo se podílet na volbě české 

hlavy státu s sebou přineslo nákladné a 

detailní kampaně, v rámci nichž došlo 

k potřebě, aby se prezidentští kandidáti 

vyjádřili i k palčivé otázce reformy volebního 

systému, které ze společnosti nikdy zcela 

nevyprchala, ale spíše po neúspěšném pokusu 

prosadit tzv. řeckou variantu volebního 

systému v roce 2009 hibernovala. 

 

Stejně jako předchozí dvě fáze diskuze má i 

tato nová, třetí společného jmenovatele. Je 

jím přesvědčení, že personalizace volby 

povede k relegitimizaci českého demokratické  

 

 

 

 

 

kultury skrze jednoznačnou osobní 

odpovědnost politiků za jejich rozhodování. 

 

Existenci silného reaktivního antistranictví a 

delegtimizaci politických institucí v Česku 

pravděpodobně není třeba podrobněji 

popisovat. Je nicméně nutno podotknout, že 

pocity zklamání z fungování demokracie 

netrpí pouze Česká republika a že není sama 

ani v nespokojenosti s fungováním 

prvořadého volebního systému. Naopak, tento 

stav sdílí de facto všechny moderní 

demokracie. 

 

Fáze 3 
Ve fázi 3, pokud přijmeme premisu o ní, lze 

hovořit o čtyřech konkrétních návrzích 

volební reformy.  

 

První z nich je návrh úpravy současného 

mechanismu z pera současného prezidenta 

Miloše Zemana. Ten navrhuje zvýšení 

volebních krajů ze 14 na 35, snížení 

preferenčního procenta z 5 na 3 a zavedení 

panašování. Neúspěšní prezidentští kandidáti 

2013, Karel Schwarzenberg a Přemysl 

Sobotka, prosazovali v kampani volbu 

poslanců většinově. Schwarzenberg později 

upřesnil, že by mělo dojít k záměně volebního 

mechanismu parlamentních komor, což by 

tedy v důsledku znamenalo, že by Poslanecká 

sněmovna, o které je řeč, byla volena 

dvoukolovým většinovým systémem. 

Výrazněji se v současnosti objevuje ještě 

myšlenka zavést relativně většinový volební 

systém (tzv. prvního v cíli, který je užíván 

např. ve Velké Británii), který prosazuje 

nynější ministr financí a předseda hnutí ANO 

Andrej Babiš. 

 

Čtvrtým je snaha o zavedení originálně 

českého mechanismu Demokracie 2.1, jehož 
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autorem je Karel Janeček. Návrh reformy 

předpokládá zavedení 81 obvodů, které by 

byly totožné se současnými obvody senátními, 

byly by však 2mandátové, což by znamenalo 

snížení počtu poslanců z 200 na 162; volba by 

probíhala v jednom kole. Kandidovat by měli 

zástupci politických stran (strana může 

nominovat v obvodě maximálně dva 

kandidáty) i nezávislí, pokud by 

nashromáždili předepsaný minimální počet 

podpisů (který je stanoven na 1 000 podpisů). 

Volič by měl poté disponovat čtyřmi kladnými 

hlasy, kterými by označoval čtyři své 

preferované kandidáty, a jedním tzv. 

minusovým hlasem pro nejméně oblíbeného 

kandidáta (přičemž volič není povinen udělit 

všechny „preference“, kumulace hlasů není 

možná. Každý hlas by se počítal jako jeden 

plusový, resp. minusový bod. Do Sněmovny 

by se tak z každého volebního obvodu dostali 

dva kandidáti s nejvyšším součtem. Je 

nicméně vhodné podotknout, že sám Janeček 

od ambic zavést tento mechanismus do 

prostředí české vrcholné politiky již 

rezignoval. 

 

A stále se nereformuje 
Všechny výše zmíněné reformní návrhy jsou 

bezpochyby personalizovanější ve srovnání se 

poměrným volebním systém, kterým volíme 

nyní. Zda by změna tímto směrem vedla 

k zajištění vládní stability, posílení osobní 

odpovědnosti či obnovení důvěry 

v demokracii u nás.  

 

Vzhledem k tomu, jak palčivá otázka 

volebního systému se u nás jeví být, je 

zajímavou skutečností, že návrh na jeho 

změnu se před posledními parlamentními 

volbami objevil pouze v programu 

občanských demokratů (prosazují většinový 

volební systém bez bližší specifikace). 

 

Mimochodem, příslib změny volebního 

systému se nevešel ani do programového 

prohlášení vlády.  

 

Je tedy změna skutečně nutná? Co je vlastně 

špatně na současném volebním systému? 

Chtějí změnu pouze politici, nebo i voliči? 

Prošla by změna zákonodárným procesem (v 

některých případech by bylo nutné měnit 

Ústavu)? A co příbuzný systém pro volbu 

krajských zastupitelstev, nebo problematický 

mechanismus komunálních voleb? Touto 

problematikou se budeme dlouhodobě 

zabývat v sérii policy briefů. 


