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Policy paper je vydáván v návaznosti na debatu Přímá volba hejtmanů a/nebo starostů, kterou 

Institut pro politiku a společnost zorganizoval 19. května 2016 za účasti Adriany Krnáčové, 

primátorky hlavního města Prahy, Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí České republiky 

a Pavla Šaradína, docenta politologie Palackého univerzity v Olomouci. 

 

Česká republika se nemůže pochlubit příliš 

velkým zájmem svých občanů o politiku, což 

dokazuje např. velmi nízká účast ve volbách 

na různých úrovních. Voliči si čím dál tím hůře 

hledají politické subjekty, které považují za 

důvěryhodné a s jejichž programem se 

ztotožňují. Klesá tak legitimita politického 

systému a roste neochota občanů podílet se na 

veřejném dění (např. vstupovat do politických 

stran či kandidovat do veřejně volených 

funkcí). 

 

Jako řešení se leckdy uvádí posílení 

personalizace politiky a volby našich 

reprezentantů, tedy posílení takových prvků, 

které by posílily vztah mezi zvoleným 

kandidátem a jeho voliči. A to nejen 

v prvořadých volbách, ale i na nižších 

úrovních. 

 

Na podzim 2016 proběhnou volby do 

krajských zastupitelstev. V současné době dle 

průzkumu CVVM rozhodně důvěřuje 

nejvyšším reprezentantům české krajské 

politiky, hejtmanům, pouze 4 % respondentů. 

Stejnou míru důvěry pak má krajské 

zastupitelstvo.  

 

 

 

                                                      
1 Návrhy příslušných legislativních změn se v 
souvislosti s otázkou volby starostů již v minulosti 
zabývala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v 

 

O něco pozitivnější jsou čísla v případě 

nejnižší volené jednotky, obecních 

zastupitelstev, a to 12 %. Svým starostům 

rozhodně věří 18 % respondentů průzkumu.  

 

Konkrétní možností, jak zvednou tato 

nelichotivá procenta a posílit tak důvěru ve 

své hlavní krajské a komunální představitele, 

které je v ČR diskutována, je zavedení jejich 

přímé volby. V současné době se stává 

nejvyšším představitel obce či kraje nejčastěji 

zástupce nejsilněji zastoupeného politického 

uskupení v zastupitelstvu. Přímá volba by 

měla zajistit, aby v čele výkonných orgánů 

stanul kandidát s nejvyšším počtem hlasů ve 

volbách, tedy kandidát, kterému „důvěřuje“ 

nejvíce voličů (což je ale de facto problémem 

současného volebního systému, především do 

zastupitelstev obcí). Mělo by tedy dojít k výše 

uvedené personalizaci volby. 

 

Nicméně sama přímá volba ke změně systému 

nestačí. Se zavedením přímé volby by měla jít 

v ruku v ruce také úprava pravomocí a vztahu 

k ostatním orgánům samosprávy, především 

pak k zastupitelstvu. 

 

Proč zavést přímou volbu? 
Současná úprava1 volby hlavního 

představitele kraje (obce) může mít pro 

rámci projednávání vládního návrhu zákona o 
obcích (zákon č. 128/2000 Sb.), resp. vládního 
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některé občany vážné nedostatky, které vedou 

k neznalosti a nezájmu veřejnosti podílet se na 

rozhodování komunálních orgánů. Občané 

velmi často ztotožňují rozhodovací činnosti 

zastupitelstva a rady s postavou starosty. To je 

problémem především u velkých obcí a měst, 

jelikož v malých obcích (kde se nevolí rada) je 

tomu přesně naopak – zastupitelstvo 

disponuje spíše formálními pravomocemi a 

vlastní výkon činnosti a zásadní rozhodování 

vykonává starosta. V takových případech mají 

volby již v současnosti charakter blížící se 

fakticky přímé volbě, neboť kandidátky (často 

jen jedna) jsou sestavovány tak, aby 

odpovídaly veřejnému mínění. 

 

Od zavedení přímé demokracie při volbě si 

politici a možná také občané slibují již 

zmíněné zvýšení informovanosti voličů 

s krajskou, resp. komunální politikou, 

navázání vztahu mezi hejtmanem/starostou a 

občany, ale také posílení odpovědnosti a 

personifikaci rozhodnutí, které se 

v zastupitelstvech a radách utvářejí. Voliči od 

přímé volby slibují odstranění 

netransparentnosti, klientelismu či malé 

rozpočtové odpovědnosti. Politici zase 

zastavení politikaření při obsazování postů, 

zrychlení a zefektivnění výkonu samosprávy a 

možnost skutečného plnění slibů, kteří 

kandidáti svým voličům v předvolební 

kampani dali. Problém nedůvěry v politiky a 

politiku by pravděpodobně pouhým 

zavedením přímé volby vyřešen nebyl, 

nicméně je to jeden z kroků, které by skutečně 

mohly pomoci. 

 

Zavedení přímé volby s sebou však přináší 

celou řadu otázek. Nejedná se přitom pouze o 

zvolení vhodného mechanismu, ale také o 

otázky týkající se vzájemných vztahů orgánů 

obce a kraje, i občanů, a samozřejmě 

pravomocí přímo voleného hejtmana či 

starosty. Pokud by diskuze byla omezena jen 

na změnu volebního mechanismu (tedy 

k obdobné situaci, která nastala se zavedením 

přímé voly hlavy státu), pak by mohla nastat 

situace, kdy starosta/hejtman nebude moci 

                                                      
návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí 
(zákon č. 491/2001 Sb.). 

plnit očekávání svých voličů, a tím dokonce 

ještě současný stav zhoršit. Hlavní 

reprezentanti krajů a obcí by nemohli zcela 

naplnit svůj volební program, protože platná 

právní úprava rozděluje výkonnou 

rozhodovací pravomoc v otázkách místní 

samosprávy mezi zastupitelstvo a radu. 

 

Pokud se podíváme na mapu Evropy, zjistíme, 

že přímo voleného starostu má většina zemí. 

Úroveň, která by se dala přirovnat k našim 

hejtmanům je naopak držena v nepřímé 

volbě. I v České republice se zvažuje změna 

pouze na úrovni obcí. Politolog Pavel Šaradín 

to vysvětluje celkově nešťastným vymezením 

krajské úrovně a faktem, že kraje jsou na 

zavedení přímo volených hejtmanů příliš 

velkými celky. Hejtmani jsou již nyní velmi 

silnými politickými funkcionáři a se 

zavedením přímé volby by ještě posílili, což by 

dle něj nebylo záhodno. 

 

Podívejme se tedy nyní na kroky, které je 

nutné zvážit při zavedení přímé volby starostů 

v ČR? 

 

1. Ve kterých obcích by měla být 

zavedena přímá volba? 

V minulosti se diskutovala možnost, že by se 

zavedení přímé volby starostů týkalo pouze 

vybraných obcí, především těch, které nevolí 

radu. To podporuje i Šaradín. Proti tomu 

vystupuje současné vedení Svazu obcí a měst 

ČR (SMOČR). Dle jejich názoru by se přímá 

volba měla týkat všech měst bez jakýchkoli 

rozdílů. 

 

2. Jaká by byla hranice započtení 

voleb? 

Tato otázka není příliš diskutována. Lze se 

inspirovat u jiných zemí, kde je buď plošně 

nastavena potřebná hranice, nebo je hranice 

odlišena dle velikosti obce. Šaradín v případě 

zavedení přímé volby plošně doporučuje 

alespoň rozlišení hranice započtení, a to u 

malých obcí 70 % a u velkých obcí 40 %. 
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3. Jak by se volili? 

Předpoklad, že zavedení přímé volby povede 

bez dalšího k jasnějšímu vyjádření vůle voličů, 

je přinejmenším optimistický. V případě 

jednokolové volby v systému relativní většiny 

by totiž mohlo docházet ke zvolení kandidáta, 

který by dosáhnul poměrně malého 

procentuálního zisku hlasů, zatímco při 

dvoukolové volbě hrozí ve druhém kole nízká 

volební účast. Takovouto eliminaci výhod 

přímé demokracie potvrzují např. zkušenosti 

z uplatňování přímé volby starostů ve 

Slovenské republice (FPTP). Další většinové 

volební systémy, jako např. Bordovo, 

alternativní či doplňkové hlasování jsou zase 

pro Čechy velkou neznámou. Je rovněž nutné 

si uvědomit, že rozhodnutí, že starostou se 

stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů, 

jehož nominující subjekt získal zastoupení 

v zastupitelstvu, nemusí být neproblematické.  

Starosta bez odpovídající podpory 

v zastupitelstvu bude limitován, a to i při 

úpravě pravomocí a změně vztahu mezi 

oběma institucemi. Jistým řešením by mohla 

být možnost zvolení kandidáta s nejvyšším 

počtem hlasů vítězné strany ve volbách. 

 

Inspirací by se mohly stát zkušenosti s přímou 

volbou regionálních a komunálních 

představitelů z členských zemí EU. Obecně 

totiž od roku 1990 docházelo k rozšiřování 

přímé volby na těchto úrovních, především 

však starostů (př. Německo). I přesto je přímá 

volba využívána v Evropě velice 

nerovnoměrně. K tradičním zemím, kde se 

vyskytuje přímá volba, patří země Jižní 

Evropy, Řecko, Portugalsko a od 90. let také 

Itálie. Nejméně je přímá volba rozšířená v 

zemích Beneluxu, Skandinávii a ve Velké 

Británii. Co se týče nám nejbližším zemím 

(nejen geograficky, ale také svým historickým 

vývojem) je nepřímá volba výjimkou (viz 

níže). To je dáno také souvislostí mezi 

zaváděním přímé volby hlavy státu a volbou 

starostů (viz Jüptner). 

 

U vyšších administrativních celků (české 

kraje) narážíme na problém při snaze 

srovnávat volební mechanismy hlavních 

představitelů vzhledem k administrativně-

správnímu členění jednotlivých zemí. 

Inspirací by v tomto případě mohly být jiné 

kategorie obcí (jako v Maďarsku), jiné části 

federace nebo spolku (případ rakouských a 

především německých spolkových zemí).  

Podobně jako u volebních systémů je však 

nutné si uvědomit, že převzetí bez jakékoli 

další úpravy není možné a že pokud 

mechanismus funguje k obecné spokojenosti 

v zemi A, automaticky to neznamená, že bude 

také dobře fungovat v Česku (a kdekoli jinde). 

 

4. Jak by se změnilo jejich postavení? 

 Odpovědnost 

Přímo zvolený starost by měl být odpovědný 

občanům, kteří jej zvolili. Ti mu svěřili 

mandát a těm by se tedy měl zodpovídat, a to 

jak při neúspěchu, tak při zdaru. 

 Odvolatelnost 

Vzhledem k odpovědnosti přímo občanům by 

měl být přímo volený starosta odolatelný opět 

jen a jen občany, a to obecním referendem. 

Referendum by mělo být vyvoláno např. peticí 

30 % oprávněných voličů dané obce 

s následnou minimální účastí (např. 50 %). 

V případě odvolání starosty by mělo dojít 

k novým volbám starosty (ne zastupitelstva) 

z kandidátů, kteří v předchozích volbách 

získali mandát a jsou tedy součástí 

zastupitelstva, příp. rady. 

 Vztah starosty a zastupitelstva 

Pravděpodobně nejtěžším bodem je úprava 

pravomocí zastupitelstva a přímo voleného 

starosty v případě zavedení přímé volby a 

jejich vzájemný vztah. Starosta by musel 

disponovat takovými pravomocemi, aby 

skutečně mohl plnit svůj volební program a 

nemohl být zablokován zastupitelstev, a to 

např. v případě, že by bylo možné, aby 

starostou byl zvolen kandidát nevítězné strany 

nebo nezávislý kandidát bez jasné podpory 

v zastupitelstvu. 

 Postavení místostarostů 

Postavení místostarostů by mělo být upraveno 

po vyjasnění předchozího bodu. 

 

5. Jak by měli být odměňováni? 

Podle SMOČR si občané neuvědomují, jaké 

břemeno na svých bedrech starostové již dnes 

nesou. Se zavedením přímé volby by se jejich 

odpovědnost ještě zvýšila. To by dle předsedy 

Františka Lukla mělo být náležitě 

reflektováno také ve zvýšení jejich 

odměňování (více zde). 

http://moderniobec.cz/prima-volba-starosty-nemecko-ji-plosne-uplatnuje-uz-dlouho/
http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00323.pdf
http://www.bezkorupce.cz/faqs/co-je-to-uvolneny-neuvolneny-clen-zastupitelstva-obce-jaka-jim-prislusi-odmena/
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Zavedeme přímou volbu? 2 
V České republice jsou diskuze o zavedení 

přímé volby starostů spíše politické než 

pragmatické. Objevují se argumenty 

s ideologickými prvky (jednotlivé fáze 

přehledně popisuje Petr Jüptner). Na přímou 

volbu kritici nahlíží jako na nebezpečný 

experiment, kde hrozí obsazení postu 

starosty/hejtmana nezkušenou či 

nekvalifikovanou osobou. Hovoří se i o 

možnosti populismu.  

 

Zavedení přímé volby starostů v České 

republice by znamenalo změnu Ústavy (čl. 

101) a zákona č. 128/2000 Sb. o obecním 

zřízení, změna by musela být učiněna i 

v případě zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 

zastupitelstev obcí. Další změny by závisely 

především na množství vymezených 

pravomocí starosty.  

 

Svaz měst a obcí ČR po nastoupení 

současného předsedy Františka Lukla (červen 

2015) změnil svou politiku v dané věci a je 

zastáncem přímé volby starostů, na rozdíl od 

stanoviska týkajícího se návrhu předchozí 

vlády, které odmítalo nutnost posilování jejich 

pravomoci. Přímou volbu si nyní dokáží 

představit, nicméně primární je změna 

volebního systému – zde naráží především na 

problémy, které popisuje politolog Tomáš 

Lebeda. SMO ČR podporují zavedení prvků 

většinového volebního systému.  

 

Prezident Zeman opakovaně podpořil návrhy 

na zavedení přímé volby jak starostů, tak 

hejtmanů. Starostou má být kandidát strany, 

která vyhraje, a který získá nejvíc 

preferenčních hlasů. Volba by měla probíhat 

souběžně s volbou zastupitelstva na 

komunální či krajské úrovni. 

 

                                                      
2 Pro komunální volby 2014 si nechala sama Vláda 
ČR (2010 - 2013), respektive Ministerstvo vnitra, a 
to v rámci plnění koaliční smlouvy. 
V programovém prohlášení vlády je totiž jasně 
formulováno, že „Vláda zajistí zpracování 
analýzy s cílem vytvořit podmínky pro možnou 

Prezident ale nemá podporu v Poslanecké 

sněmovně. Přímá volba není součástí 

vládního prohlášení, není prioritou. Vládní i 

opoziční strany se obávají složitosti 

povolebního vyjednávání. V současnosti tedy 

jedinou parlamentní stranou, která v této věci 

činí kroky, jsou Starostové a nezávislí, kteří v 

roce 2014 představili návrh o přímé volbě, 

která měla být zavedena v obcích, které mají 

do 1 500 obyvatel. Návrh byl vládou 

projednáván, ale neúspěšně. Neznamená to 

však, že napříč politickými stranami 

neexistují jednotlivci, kteří o zavedení přímé 

volby v ČR usilují. 

 

Nejdetailněji se k problematice vyslovilo 

Sdružení místních samospráv ČR, které 

naopak podporuje zakotvení přímé volby 

starostů do právního řádu České republiky. 

Chtějí se vyvarovat situaci, kdy je starostou 

zvolen kandidát, který obdržel malý počet 

hlasů ve volbách či dokonce náhradník po 

odstoupení zvolených členů zastupitelstva. 

Dle organizace má být starosta osobně 

odpovědný za výkon veřejné správy na daném 

území. Volební systém by měl být pro malé 

obce jednokolový relativně většinový, u 

velkých měst dvoukolový volební systém 

absolutní většiny. Odvolání starosty by mělo 

být dle Sdružení možné pouze občany na 

základě kvalifikovaného návrhu pro závažné 

porušování právních povinností. 

 

Jaká je úprava v zemích V4? 3 

Jak upravují volbu starostů a hlavních 

„krajských“ představitelů v zemích 

Visegrádské 4? 

 

V sousedním Slovensku  jsou voleni 

starostové přímo již od roku 1990 (pasivní 

volební právo je stanoveno na 25 let). 

Kandidáty na starosty navrhuje politická 

strana nebo, v případě nezávislých kandidátů, 

petice občanů (jejich počet je odvozen od 

přímou volbu starostů v malých obcích, 
popřípadě v ostatních typech územních 
samosprávných celků“. 
3 V případech nepřímé volby nebude případu 
věnována pozornost. 

http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00323.pdf
http://www.smocr.cz/
http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00056.pdf
http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00056.pdf
http://www.novinky.cz/domaci/385722-zeman-opet-podporil-primou-volbu-starostu-a-hejtmanu.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100104/obsah/444313-prezident-o-prime-volbe-starostu-a-hejtmanu
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-zavedeni-prime-volby-starostu-pdf.aspx
http://www.smscr.cz/
http://www.infovolby.sk/data/_media/Zakon%20o%20volbach%20do%20VUC.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/346/vyhlasene_znenie.html
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velikosti obce). Voleni jsou poté 

jednokolovým systém relativní většiny – 

vítězem je kandidát s nejvyšším dosaženým 

počtem hlasů. 

 

Předsedové krajských zastupitelstev, která 

vznikla zákonem v roce 1996 (Slovensko je 

členěno do osmi krajů), jsou voleni rovněž 

přímo, tentokráte dvoukolovým většinovým 

volebním systémem (jako v ČR senátoři či 

prezident – tedy systémem run-off, kdy pro 

zvolení v prvním kole je nutný zisk 

nadpoloviční většiny hlasů. Pokud žádný 

kandidát nezíská potřebnou většinu, koná se 

druhé kolo, do kterého postupují dva 

nejsilnější kandidáti prvého kola). Kromě 

kandidátů politických stran mohou opět 

kandidovat i nezávislí (předseda totiž není 

členem zastupitelstva), ovšem pouze za 

předpokladu, že získají písemně vyjádřenou 

podporu alespoň jednoho tisíce oprávněných 

voličů. Vzhledem k faktu, že předseda není 

členem zastupitelstva, nemůže jím být ani 

odvolán (odvolání lze dosáhnout pouze cestou 

krajského referenda). 

 

V Polsku byla přímá volba starostů zavedena 

pro všechny obce v roce 2002. Kandidáty zde 

navrhuje politická strana, společenská 

organizace, příp. skupina oprávněných voličů 

(počet závisí na velikosti obce). Na rozdíl od 

Slovenska Poláci užívají dvoukolový většinový 

volební systém (pro zvolení v první kole je 

nutná nadpoloviční většina odevzdaných 

platných hlasů). Se zavedením byly spojeny 

další změny, a to přesně v 72 právních 

normách, mezi nimiž byla provedena rovněž 

úprava pravomocí ve vztahu k radě. 

 

Polskou obdobou krajů jsou vojvodství vzniklá 

v dnešní podobě v roce 1999. Polsko je 

členěno na 16 vojvodství, jehož zákonodárný 

orgán je tzv. sejmik. V čele výkonného orgánu, 

kterým je Vojvodský výbor, stojí maršálek 

vojvodství, jehož lze kompetencemi srovnat s 

naším hejtmanem kraje. Na rozdíl od 

slovenského případu je maršálek členem 

sejmiku, který jej volí z řad jeho členů. 

Místopředsedové a ostatní členové, kteří jsou 

navrhováni maršálkem, nemusí být členy 

sejmiku (k zvolení se vyžaduje absolutní 

většina hlasů všech jeho členů). Polská 

obdoba hejtmana je tedy volena nepřímo. Na 

rozdíl od situace v Česku může být odvolán 

pouze v případě, že je zároveň zvolen na jeho 

místo nový maršálek (jedná se o tzv. 

konstruktivní vyslovení nedůvěry). 

 

Poslední zemí V4 je Maďarsko, kde se 

původně starosta volil přímo pouze v obcích 

s počtem obyvatel do 10 000. Od roku 2012 

byla přímá volba starostů zavedena ve všech 

obcích, a to dvoukolovým většinovým 

mechanismem absolutní většiny.  Starosta je 

neodvolatelný, což posiluje jeho pravomoci 

vůči zastupitelstvu. Jedinou možností 

odvolání je, že je zastupitelstvo rozpuštěno 

Národním shromážděním, tedy maďarským 

parlamentem. 

 

Na úrovni krajů je v maďarsku ustanoveno 19 

žup. Speciální postavení, podobně jako mají 

župy, má ještě 20 maďarských měst s počtem 

obyvatel nad 50 tisíc. Z ve volbách zvoleného 

zastupitelstva je nepřímo volen tzv. župan.  

 

Je tedy zřejmé, že přímá volba starostů je 

jakousi samozřejmostí v těchto zemích. Ze 

zemí V4 pouze Česká republika přímou volbu 

nezavádí. I další evropské země jako jsou 

Itálie, Řecko, Kypr, Slovinsko, Polsko, 

Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Makedonie, 

Albánie, Maďarsko, Německo, Slovensko, 

Chorvatsko a Portugalsko volí své komunální 

představitele přímo. Smíšenou volbu, tedy 

přímou i nepřímou mají např. v Anglii nebo 

Walesu (o způsobu volby starosty rozhodují 

občané v referendu), v Německu či Rakousku 

(různé způsoby napříč spolkovými zeměmi), 

Norsku či Rusku. Naopak nepřímo, tedy na 

stejném principu jako u nás volí starosty 

Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, 

Nizozemsko, Švédsko, Španělsko. Zaměřme 

se tedy čistě na komunální úroveň. 

 

Pecháček a Kuta navrhují jako vhodný 

kombinovaný model pro ČR, kdy by se 

starosta volil přímo, ale současně by musel být 

na kandidátce volebního subjektu 

kandidujícího do zastupitelstva. V případě 

jeho zvolení by se pořadí na listině posunulo o 

jedno místo. Starosta by tak získal silnější 

mandát vůči ostatním členům zastupitelstva. 

http://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/RGSR/ucebnice/portrety/admin_cleneni.html
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=67731
http://moderniobec.cz/reforma-verejne-spravy-v-polsku/
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=67731
http://valasztas.hu/en/ovi/241/241_1_10.html
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=67731
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Nevýhodou tohoto systému je, že vylučuje 

kandidaturu nezávislých osobností, které se 

nechtějí vázat na žádný subjekt. S ohledem na 

velký počet obcí v České republice by jistě 

stálo za úvahu aplikovat přímou volbu 

starosty v malých obcích, kde nejsou 

starostové ze zákona uvolněni. 

 


