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Za pár týdnů čekají Českou republiku 

další senátní volby. Rozhodovat budou 

voliči ve 27 volebních obvodech  

o složení jedné třetiny horní komory 

Parlamentu. Senátní volby se ale 

dlouhodobě jeví jako jedny z málo 

významných v očích voličů. Jsou 

charakteristickou nízkou volební účastí, 

a to především v druhém kole volby. 

Ozývají se dokonce hlasy, které navrhují 

Senát zcela zrušit. 

 

Přesto je pro politické strany a hnutí 

důležité, aby jejich kandidáti ve volbách 

uspěli. Jedná se o podíl na moci, 

příspěvek na financování ze strany 

státu, prestiž i volební strategie. Příčiny 

vítězství každého ze senátorů jsou  

v podstatě jedinečné. Vždy se jedná  

o souhru hned několika faktorů, které 

jsou specifické pro konkrétní volební 

souboj v konkrétním volebním obvodě. 

Výsledky voleb v různé míře ovlivňuje 

personální a stranické složení 

kandidátní listiny, socioekonomické 

podmínky volebního obvodu, 

efektivnost lokální volební kampaně, 

míra volební účasti, struktura aktivních 

voličů apod. Přesto existují koncepty  

a studie, které ukazují, že ne vždy jde  

o boj v pravém slova smyslu.  

 

Tento text se zabývá specifiky českých 

senátních voleb a přibližuje současné 

                                                      
1 Doplňovací volby se konají v případě, že 

zanikne v průběhu volebního období mandát 

diskuse o (ne)důležitosti existence 

horní komory Parlamentu, zejména 

diskusi o změně volebního 

mechanismu, která se jeví jako reálná. 

Přibližuje koncepty personalizace 

politiky, výhody obhájce a sousedský 

efekt. V neposlední řadě se zaměří na 

letošních senátní volby z pohledu 

indexu stability, jednoho ze základních 

analytických nástrojů kampaně.  

 

Specifika senátních voleb 

Senátní volby patří již neodmyslitelně 

k politické kultuře České republiky. 

Jednou za tři roky volíme 27 senátorů 

z celkového počtu 811. Celková délka 

jejich funkčního období je šest let čili 

delší než hlavy státu. Vznik horní 

komory provázely dlouhé diskuze, 

především v první polovině 90. let 20. 

století. První volby do horní komory 

proběhly až v roce 1996, tři roky po 

vzniku samostatné České republiky. 

Senát je konstruován jako stabilizující  

a kontrolní činitel v rámci 

asymetrického bikameralismu, kdy 

převládá dolní komora (Poslanecká 

sněmovna) svými pravomocemi nad 

horní (více viz Filip 1997). 

 

Senátní volby jsou, podobně jako 

komunální či krajské, druhořadé 

(prvořadými jsou v Česku volby do 

Poslanecké sněmovny; second-order 

stávajícího senátora. Nově zvolený senátor je 
v případě doplňovacích voleb zvolen pouze na 
zbytek doby mandátu svého předchůdce. 
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and first-order elections). Rozdíly mezi 

volbami prvního a druhého řádu 

spočívají především v důležitosti, 

kterou voliči volbám přisuzují. Z míry 

důležitosti voleb pak vyplývá 

rozhodnutí voličů, zda k volbám vůbec 

půjdou a koho budou volit (zda se 

rozhodnou volit strategicky nebo 

srdcem). „Otcové“ konceptu Reif  

a Schmitt (1980) charakterizují 

druhořadé volby: 

 

• nižší volební účast než v národních 

volbách/volbách prvního řádu, 

• více prostoru a nadějí pro malé  

a nové politické strany, 

• vyšší procento neplatných hlasů než 

při národních volbách/volbách 

prvního řádu, 

• vládní strany ztrácejí podporu, 

• voliči hlasují méně stranicky, více 

podporují osobnosti, 

• volby překračují státní hranice (týče 

se voleb do Evropského 

parlamentu), 

• čím odlišnější jsou pravidla volby od 

pravidel užívaných pro volbu 

národního parlamentu, tím nižší je 

volební účast. 

 

Druhořadé volby tak mohou dát prostor 

novým tvářím, novým stranám  

a zároveň mohou být indikátorem pro 

strany, které jsou aktuálně u moci 

v Poslanecké sněmovně (vládě), pro 

hodnocení jejich dosavadní činnosti. 

Obecně je ale dokázáno, že čím blíže od 

posledních národních voleb se 

                                                      
2 Daný typ volebního systému vyžaduje, aby byl 
v obvodě (území ČR je pro senátní volby 
rozděleno do 81 jednomandátových volebních 
obvodů) zvolen kandidát, který získá absolutní 
většinu hlasů zúčastněných voličů. Dvoukolový 
systém umožňuje zvolení kandidáta již 

druhořadé volby konají, tím větší 

podporu vládní strany získávají. 

Naopak, čím déle od voleb se konají, tím 

více vládní strany ztrácejí. 

 

Kandidáty pro volbu do Senátu mohou 

přihlašovat registrované politické 

strany, politická hnutí, jejichž činnost 

nebyla pozastavena, a koalice. Nezávislý 

kandidát podává přihlášku k registraci 

sám (Zákon č. 247/1995 Sb.). Volby do 

horní komory Parlamentu ČR se vedle 

voleb prezidentských konají za principu 

většinového volebního mechanismu,  

a to absolutního dvoukolového (viz 

Chytilek et al. 2009: kapitola 3)2. Jedná 

se o variantu uzavřeného druhého kola, 

někdy také označovanou jako tzv. 

prezidentský dvoukolový systém 

(Sartori 2001: kapitola 1.5), nebo 

majority run-off system (Farrell 2001: 

51–52). Díky tomuto nastavení existuje 

naprostá jistota, že jeden z kandidátů 

získá nadpoloviční většinu hlasů. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje los 

(Zákon č. 247/1995 Sb.). 

 

Nestává se velmi často, aby byl zvolen 

kandidát již v prvním kole voleb (od 

roku 1996 k tomu v českých senátních 

volbách došlo pouze devětkrát), což 

znamená, že volič musí k volbám 

dvakrát. Dvoukolový většinový systém 

je ve své podstatě dvěma po sobě se 

opakujícími volbami. Interval mezi 

prvním a druhým kolem je stanoven na 

nejpozději šestý den po ukončení kola 

prvního a slouží jak politickým stranám 

k vyjednávání o podpoře, tak voličům 

v prvním kole, a to v českém prostředí za 
předpokladu zisku nadpoloviční většiny hlasů. 
Pokud danou podmínku žádný kandidát 
nesplní, následuje druhé kolo, do něhož (opět 
v českém případě) postupují první dva 
kandidáti z kola předešlého. 
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pro nové rozhodnutí, komu odevzdají 

svůj hlas (Sartori 2001: 75–76). Cox 

(1997: 123–138) tvrdí, že v případě 

uzavřeného dvoukolového systému 

pouze tři nejúspěšnější kandidáti mají 

šanci na výraznou volební podporu3. 

 

V posledních letech je horní komora 

Parlamentu vnímána poměrně kriticky 

a její existence je často zpochybňována. 

Schválení přímé volby prezidenta v roce 

2012 debaty o otázce zrušení Senátu 

Parlamentu ČR oživilo (horní komoře 

Parlamentu tak totiž byla odebrána 

jedna z nejdůležitějších a rovněž 

nejviditelnějších pravomocí – podíl na 

volbě hlavy státu). Od té doby se 

s železnou pravidelností objevují hlasy, 

které by pro takovou ústavní reformu 

ruku zvedly. Nechal se tak slyšet např. 

Petr Gazdík (STAN), Jaroslav Foldyna 

(ČSSD), Jan Čechlovský (ODS), či Josef 

Šenfeld (KSČM) i Tomio Okamura 

(SPD; Novinky.cz 2012). O úplném 

zrušení sní také Andrej Babiš (ANO) ve 

sní knize O čem sním, když náhodou 

sním, konkrétně v kapitole Sen  

o poctivé politice (2017: str. 123-138). 

Poslaneckou sněmovnu zredukovat na 

101 poslanců a Senát rozpustit úplně 

(podobně smýšlí i prezident Miloš 

Zeman). 

 

                                                      
3 Jedná se o počet kandidátů postupujících do 

druhého kola plus jedna. Strategické hlasovaní 
je v prvním kole uzavřeného dvoukolového 
systému podle Coxe podobně častým jevem jako 

Debata o významu horní komory citelně 

ožila v současné době, kdy se hovoří o 

změnách ústavy, přímé volbě starostů a 

hejtmanů, zákonu o obecném referendu 

nebo dokonce výhledově  

o zavedení většinového volebního 

systému do sněmovny nebo  

o prezidentském systému, který 

prosazuje Okamurova SPD. V takový 

moment je zásadní, kdo obsadí křesla 

senátorů, kteří musí změnu Ústavy ČR 

podpořit 3/5 většinou všech členů 

Senátu. I to je jedním z důvodů, proč 

jsou experti proti tomuto kroku, ačkoli 

změny současného nastavení 

připouštějí (viz níže). 

 

Objevují se třeba návrhy spojit druhé 

kolo např. s krajskými či obecními 

volbami (v současné době je souběh 

převážně s prvním kolem), nebo jej 

posunout hned na druhý týden po 

konání kola prvního (a volební lístky se 

jmény finalistů zaslat lidem do 

poštovních schránek). 

 

Nejviditelnější a momentálně asi  

i nejreálnější je úplná změna volebního 

systému. Kritizováno je především 

konání druhého kola, které se 

dlouhodobě těší velmi nízkému zájmu 

voličů (viz přehled níže; data v %): 

 

v prostředí jednokolového systému, byť má 
poněkud jinou podobu. Netvoři se zde dualita 
silných kandidátů, ale trojice silných kandidátů 
(Cox 1997: 128).  

https://tema.novinky.cz/jaroslav-foldyna
https://tema.novinky.cz/jan-cechlovsky
https://tema.novinky.cz/ods
https://tema.novinky.cz/josef-senfeld
https://tema.novinky.cz/josef-senfeld
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V roce 2017 samotní senátoři zvažovali 

zavedení alternativního hlasování čili 

formy většinového volebního systému, 

který je neodmyslitelně spjat 

s australským volebním prostředím. 

Jeho výhoda nespočívá pouze 

v jednokolovém hlasování, ale 

především v jeho vysoké personalizaci 

(viz níže). Voliči totiž nemusí vybírat 

pouze jednoho preferovaného 

kandidáta, ale kandidáty řadí dle jejich 

preferencí od nejvíce po nejméně 

preferovaného (více viz Chytilek et al. 

2009: kap. V-2). Zastáncem  

a propagátorem je např. senátor Jiří 

Dienstbier (ČSSD). V březnu 2018 

novelu s cílem zvýšit legitimitu Senátu, 

a tím i celého ústavního systému, 

předložila skupina 14 předkladatelů za 

ČSSD, KDU-ČSL, STAN, ODS, Zelené 

i ANO (Novinky.cz 2018). Za svůj 

přijala tento nápad i vláda Andreje 

Babiše v demisi a počítá s ní i nová 

koaliční vláda ANO a ČSSD. V Senátu 

návrh zatím prošel prvním čtením, proti 

byla především ODS (ČT 2018). Pokud 

by byl návrh přijat, mohli bychom do 

Senátu volit nově ve volbách v roce 

2020. 

 

Odborníci z řad ústavních právníků 

(Jan Kysela, Jan Wintr) i politologů 

(Roman Chytilek, Jakub Charvát) však 

nejsou s těmito návrhy povětšinou 

ztotožněni (Aktuálně.cz 2017). Jedná se 

zejména kvůli vysokým nárokům na 

informovanost, které tento typ 

volebního mechanismu klade na voliče. 

Ne pro každého může být snadné 

seřadit dle preferencí např. devět 

kandidátů. Systém však může být 

nastaven tak, že voliči nemusí označit 

všechny platné kandidáty preferencemi, 

naopak povinnost se může týkat např. 

jen tří preferovaných kandidátů (jak 

s tím ostatně senátoři počítají). 

Samotný průběh sčítání hlasů je navíc 

značně komplikovaný a voliči nemusí 

dobře pochopit, co se s jejich hlasem 

děje. Obecně se ale k zavedení 

jednokolové volby odborníci přiklánějí, 

nepopírají totiž, že by volební účast 

mohla být díky reformě vyšší. 

 

Personalizace senátních voleb 

Vedle přímé volby hlavy státu jsou 

senátní volby nejvíce personalizovaným 

kláním v Česku. Personalizace politiky 

je koncept, který je velice módní, 

mnoho o něm bylo napsáno, bohužel, ne 

vždy zcela správně. Často bývá 

zaměňován s jinými (ač příbuznými) 

koncepty. Často bývá kritizován, nebo 

naopak je mu přisuzována větší síla, než 

reálně má. 

 

Jisté ovšem je, že každý jednotlivý 

kandidát jde do senátních voleb tak 

říkajíc s kůží na trh. Ač kandiduje za 

politickou stranu či hnutí, nemůže se 

schovat mezi dalšími desítkami 

spolustraníků na kandidátní listině. Od 

senátních voleb se předpokládá, že 

kandidát povede kampaň, bude vidět, 

bude prezentovat své názory 

s podporou v nominujícím subjektu 

(pokud nekandiduje jako nezávislý), 

naváže s voliči vztah, který, pokud bude 

zvolen, bude v dalších letech udržovat. 

To s sebou, samozřejmě, přináší velký 

důraz na individuální charakteristiky 

kandidátů. Důsledkem je zvýšený zájem 

o dané individuální politiky a zmenšení 

zájmu o strany, organizace a instituce. 

Političtí kandidáti se snaží budovat 

vlastní obraz a řídit sebeprezentaci, a to 

do velké míry nezávisle na subjektu, 

který reprezentují (viz Karvonen 2009: 

https://www.aktualne.cz/wiki/osobnosti/politici/jiri-dienstbier/r~i:wiki:48/
https://www.aktualne.cz/wiki/osobnosti/politici/jiri-dienstbier/r~i:wiki:48/
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99). Na straně politiků personalizace 

(Balmas et al. 2012: 4) znamená růst 

individualizovaných politických aktivit 

a úpadek kolektivní stranické aktivity. 

To, že lidé volí více na základě svého 

hodnocení jednotlivců a identifikace  

s nimi a méně na základě evaluace 

strany a identifikace s ní, znamená, že 

dochází k personalizaci voličů (více viz 

Voženílková 2018). 

 

Personalizaci bezesporu napomáhá 

současný systém volby. Nicméně 

strategické účinky dvoukolového 

volebního systému v českých senátních 

volbách do jisté míry zpochybnil Roman 

Chytilek (2005a: 107–109, 2005b: 21). 

Ten poukázal na to, že v českém 

prostředí existuje několik faktorů, kvůli 

nimž je interakce politických stran mezi 

prvním a druhým kolem voleb velmi 

slabá a pokud probíhá, tak spíše na 

úrovni volebních obvodů nebo 

jednotlivých kandidátů. Jednotlivé 

faktory, které tento jev způsobují, jsou 

zejména snížená ochota voličů účastnit 

se druhého kola, slabá voličská loajalita 

a to, že strany neznají ordinální 

preference svých voličů. 

 

Slabší strategické účinky volebního 

systému do Senátu předpokládá  

i Tomáš Lebeda: když do druhého kola 

postupují pouze dva soupeři, není už 

prakticky s kým a o čem jednat. 

Postupující kandidáti se mohou 

maximálně obrátit na ty, kteří se do 

druhého kola nedostali, aby vybídli své 

                                                      
4Z Kreidlova výzkumu vyplývá identifikující 
ideálního kandidáta na post senátora (který by 
měl bez ohledu na stranickou afilaci největší 
šanci na zvolení u „průměrného“ voliče) je muž 
nebo žena ve věku 50-59 let, s titulem profesor 
nebo docent a bydlící na území volebního 
obvodu, kde kandiduje. Tomáš Lebeda (2011: 

voliče k jejich podpoře (Lebeda, 

Malcová a Lacina 2009: 246). Martin 

Kreidl (2009) zkoumal chování voličů 

v prvním kole českých senátních voleb 

se zaměřením na vlastnosti kandidátů. 

V ČR platí, že voliči obvykle volí podle 

stranického principu a klíčovou úlohou 

při rozhodování má stranická 

identifikace, případně shoda vlastní 

politické ideologie s ideologií strany. 

Nicméně specifické (individuální) 

vlastnosti samotných kandidátů (věk, 

pohlaví, zaměstnání atd.) mohou 

přinášet dostatečný zisk a/nebo ztrátu 

hlasů ve srovnání s preferencemi 

volební strany, a to zejména 

nerozhodnutých voličů (Kreidl 2009: 

111).4 

 

Výhoda obhájce5 

Méně informovaní voliči (a nejen ti) 

mohou tedy používat např. věk, 

vzdělání či bydliště kandidáta jako 

vodítko při rozhodování, komu svůj 

hlas odevzdají. Jednou z těchto 

individuálních charakteristik je  

i obhajoba mandátu. Pokud politik 

obhajuje svůj post (v tomto případě 

senátorský), disponuje výhodou oproti 

ostatním kandidátům, jelikož voliči 

mohou daný fakt vyhodnotit jako 

plusový bod pro tohoto politika (znají 

ho, osvědčil se v úřadu atp.). 

 

Koncept incumbency advantage (IA), 

neboli koncept výhody obhájce, se 

objevil v americké literatuře na 

přelomu 60. a 70. let 20. století, aby 

260) specifikuje, že ve druhém kole je výhodou 
lékařská profese, přesněji řečeno lékařsky titul 
MUDr. 
5 Následující kapitola vychází z odborného 
článku Koncept incumbency advantage  
v českých senátních volbách (Voženílková  
a Hejtmánek 2015). 
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vysvětlil úspěšnost držitelů úřadů 

při pokusech své posty obhájit (až 90 % 

takových kandidátů bylo 

znovuzvoleno). Co je tedy onou 

výhodou? 

 

• Vyšší kvalita obhájců než 

vyzyvatelů: Kvalita se vztahuje 

především k vnímání kandidáta jako 

schopného, jelikož už jednou byl 

zvolen pro daný úřad, ale také 

ke kvalitě jeho práce v uplynulém 

funkčním období. Jedná se i o nové 

zkušenosti, které v daném úřadu 

mohl politik nabýt (viz Bernard 

2012). 

 

• Obhájci jsou pro stranu 

výhodnější volbou v obvodě: 

Obhájci mají bezesporu snazší 

přístup k médiím (vystupování na 

veřejnosti spojené s povinnostmi v 

úřadu), širší možnosti financování 

kampaně, použití úřadu k výměně 

politických výhod za příspěvek na 

kampaň, a tzv. franking privileges 

(což jsou de facto opět služby, které 

z pozice úřadu může politik 

poskytnout směrem ke svému 

volebnímu obvodu). Nominující 

subjekt díky těmto výhodám může 

např. ušetřit za kampaň  

v daném obvodě (Trounstine 2009). 

 

• Držitelé úřadů „vystraší“ 

potenciální vyzyvatele: Málo 

(politicky) zkušení kandidáti mohou 

být známostí a znalostmi obhájce 

„vystrašeni“, což může mít vliv na 

kandidaturu kvalitních nováčků i na 

samotný průběh jejich kampaně. 

 

• Elektorát snáze rozpozná 

politika, který je v úřadě (name-

recognition): Obhajování mandátu 

lze chápat jako „zkratku“ pro voliče 

ve volbách s nízkou informovaností 

(low information elections, viz 

např. Raymond 1992). Tyto 

charakteristiky mají roli pomocných 

kritérií, která voliči využívají  

v situaci, kdy nemají dostatek 

informací, podle nichž by se mohli 

rozhodnout, který z kandidátů by 

nejlépe reprezentoval jejich zájmy.  

 

Voženílková a Hejtmánek provedli 

v roce 2015 první českou podrobnou 

analýzu s pokusem o výpočet IA a tvrdí, 

že v souvislosti s konceptem 

v senátních volbách lze hovořit spíše  

o opačném efektu, o nevýhodě obhájců 

mandátu. Na základě výzkumu voleb 

1998-2012 při zkoumání obhájců 

v barvách ODS, ČSSD, KDU-ČSL  

a KSČM došli k závěru, že na volební 

výsledky jednotlivých kandidátů 

v senátních volbách má větší vliv 

aktuální politická situace a podoba 

stranického systému, případně jiné 

individuální charakteristiky kandidátů 

než to, zda kandidát obhajuje 

senátorský mandát, či nikoliv. 

 

Na druhou stranu se podařilo poměrně 

přesvědčivě prokázat jeden zajímavý 

fakt, a to ten, že v případě, kdy se 

obhájce mandátu rozhodně znovu 

nekandidovat, znamená toto jeho 

rozhodnutí většinou pokles podílu 

hlasů pro danou stranu (Voženílková  

a Hejtmánek 2015: 21-22). 

 

Sousedský efekt 

Druhým významným konceptem, který 

se dá aplikovat na české senátní volby  

a je prozatím méně používaným, je tzv. 

sousedský efekt (friends-and-
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neighbours effect), který se v USA začal 

používat od 40. let 20. století. Teorie 

zjednodušeně říká, že kandidát bude 

mít v obci svého bydliště  

a bezprostředním okolí větší volební 

podporu než ve zbytku obvodu. 

Kandidatura známého člověka dle 

teorie zároveň zvyšuje volební účast 

(dokáže zmobilizovat voliče, kteří by 

jinak volit nešli) a při rozhodování 

dokonce může převážit nad 

programovými či socioekonomickými 

faktory. Vysvětlení je podobné, jako u 

výhody obhájce – voliči kandidáta znají. 

Jakýmsi bonusem je to, že se 

s kandidátem setkávají v běžných 

každodenních situacích, a proto mu 

spíše věří a berou ho jako „jednoho z 

nich“. Předpokládají také, že takový 

kandidát bude spíše hájit místní zájmy 

než někdo „cizí“ (porovnej Gimpel et al. 

2008, Johnston et al. 2000: 264, 

Malcová 2012). Silný sousedský efekt ve 

volbách je odborníky hodnocen spíše 

kriticky (porovnej Bowler, Donovan, 

Snipp 1993: 474; Gimpel et al.2008: 

232). Souvisí totiž s nízkou 

informovaností voličů a uchylování se 

ke zkratkám (stejně jako u výhody IA).  

 

Jeden z nejkomplexnějších výzkumů 

sousedského efektu v českých senátních 

volbách provedla v roce 2012 Karolína 

Malcová, která analyzovala všechny 

volební obvody od roku 1996 do roku 

2011 (celkem 1420 kandidátů). Zjistila, 

že v prvním volebním kole získávali 

kandidáti v domácí obci průměrně více 

než dvojnásobek hlasů oproti jejich 

ziskům v celém volebním obvodě. 

Nejvýrazněji se přitom lokální 

preference domácích kandidátů 

projevila v nejmenších obcích  

(s maximálně 999 voliči), kde domácí 

kandidáti obdrželi dokonce 5,7krát více 

hlasů v porovnaní se zisky z celého 

volebního obvodu. Významnost 

sousedského efektu pak upadala  

v závislosti na rostoucí velikosti obce. 

Ve velkých městech s 10 000 a více 

voliči získávali domácí kandidáti 

přibližně o čtvrtinu hlasů více, než 

tvořily jejich průměrně zisky v celém 

volebním obvodě (Malcová 2012: 310). 

 

Ve druhém volebním kole vykazoval 

sousedský efekt v podstatě analogické 

projevy. I v případě druhého kola se 

potvrdil vztah nepřímé úměry mezi 

významností sousedského efektu  

a velikostní kategorie obce. V domácích 

obcích nejmenší velikosti získávali 

kandidáti o třetinu hlasů více než ve 

zbytku volebního obvodu. V domácích 

obcích z kategorie větších obci a měst 

opět docházelo k postupnému poklesu 

projevů lokální volby. V průběhu 

sledovaných volebních let, tj. od 

ustavujících voleb 1996 do dubna 2011, 

se významnost sousedského efektu 

příliš výrazně nelišila (tamtéž: 310-311). 

 

Senátní volby 2018 

Senátní volby letos proběhnou v této 

třetině volebních obvodů souběžně 

s volbami do obecních zastupitelstev 

v pátek 5. a v sobotu 6. října: 
 

Jak je patrné z níže uvedené tabulky, tři 

volební obvody jsou tradičně občansko- 

nebo sociálnědemokratické (jedná se  

o Domažlice, Prahu 8 a Teplice).  

U dalších se dá říci, že jsou tradičně 

pravicové (České Budějovice, Praha 2  

a 12 či Benešov). 
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obvod aktuální senátor politická 
příslušnost 

volební historie 
1996-2012 

2 Sokolov Berka Zdeněk ČSSD ČSSD – 4KOALICE – ODS – ČSSD 

5 Chomutov Homolka Václav  KSČM KSČM – ODS – NK – KSČM 

8 Rokycany Emmerová Milada ČSSD ČSSD – ODS – ODS – ČSSD 

11 Domažlice Látka Jan ČSSD ČSSD – ČSSD – ČSSD – ČSSD 

14 České 
Budějovice 

Šesták Jiří  STAN ODS – ODS – ODS – STAN 

17 Praha 12 Grulich Tomáš  ODS ODS – 4KOALICE – ODS – ODS 

20 Praha 4 Syková Eva  ČSSD ODS – 4KOALICE – ODS – ČSSD 

23 Praha 8 Filipiová Daniela  ODS ODS – ODS – ODS – ODS  

26 Praha 2 Michálek Libor  Piráti ODS – ODS – ODS – PIRÁTI  

29 Litoměřice Mezian Hassan ČSSD ODS – 4KOALICE – ODS – ČSSD 

32 Teplice Kubera Jaroslav ODS ODS – ODS – ODS – ODS 

35 Jablonec nad 
Nisou 

Zeman Jaroslav ODS ČSSD – 4AKOLICE – SOS – ODS 

38 Mladá 
Boleslav 

Jermář Jaromír  ČSSD ODS – ODS – ČSSD – ČSSD 

41 Benešov Jeništa Luděk  STAN ODS – 4KOALICE – ODS – STAN 

44 Chrudim Veleba Jan  nezávislý KDU-ČSL – 4KOALICE – KDU-ČSL – 

NK  

47 Náchod Franc Lubomír  ČSSD ODS – 4KOALICE – ODS – ČSSD  

50 Svitavy Martínek Radko  ČSSD KDU-ČSL – 4KOALICE – KDU-ČSL – 

ČSSD  

53 Třebíč Bublan František  ČSSD DEU – 4KOALICE – ODS – ČSSD 

56 Břeclav Hajda Jan  ČSSD ODS – 4KOALICE – ČSSD – ČSSD 

59 Brno-město Wagnerová Eliška  Zelení ODS – 4KOALICE – ODS – ZELENÍ 

62 Prostějov Sekaninová Božena ČSSD ČSSD – 4KOALICE – ČSSD – ČSSD 

65 Šumperk Brož Zdeněk  KDU-ČSL ČSSD – 4KOALICE – KDU-ČSL – KDU-

ČSL 

68 Opava Plaček Vladimír  ČSSD ODS – 4KOALICE – ODS – ČSSD 

71 Ostrava-
město 

Sulovský Leopold  Ostravak ČSSD – ODS – ČSSD – OSTRAVAK 

74 Karviná Vícha Petr ČSSD ČSSD – 4KOALICE – ČSSD – ČSSD 

77 Vsetín Čunek Jiří KDU-ČSL ODS – NK – KDU-ČSL – KDU-ČSL 

80 Zlín Kunčar Patrik  KDU-ČSL KDU-ČSL – 4KOALICE – STAN – KDU-

ČSL 

Zdroj: Vlastní tabulka; data volby.cz. 



POLICY PAPER | září 2018 
 

Prvenství v roce 2012 v senátních 

volbách vybojovala sociální 

demokracie, jejíž kandidát zvítězil ve 13 

volebních obvodech. Na pomyslném 

druhém místě skončila ODS se čtyřmi 

senátory a na třetím lidovci se dvěma. 

Třetího senátora v této sadě volebních 

obvodů získali lidovci až po 

doplňujících volbách v obvodě č. 80 

(Zlín), které se konaly v roce 2014 po 

odchodu senátora Tomia Okamury do 

poslaneckých lavic. Dva mandáty 

obsadili také Starostové a nezávislí. Po 

jednom kandidátovi drží v těchto 

obvodech KSČM, Zelení, Piráti, 

Ostravak. Jeden senátor byl zvolen 

v roce 2012 jako nezávislý (plus 

Okamura, který se mandátu následně 

vzdal). Tradiční české politické strany 

jsou nejúspěšnější ve smyslu vítězství 

kandidáta v celé historii českých 

senátních voleb (viz tabulka níže 

znázorňující absolutní počty 

obsazených mandátů v řádných 

senátních volbách v ČR): 

                                                      
6 Zjevnou nevýhodou indexu je skutečnost, že 
nedokáže pracovat s proměnami stranického 
systému (či s případnými změnami volebního 
mechanismu). A to zejména, v případě českých 
senátních voleb, kdy je nutné výpočty provádět 
vždy pouze z prvního kola hlasování a mezi 
jednotlivými volbami uplyne vždy šest let (či 

Sociální demokracie bude tedy 

obhajovat 13 senátorských mandátů. Je 

otázkou, zda po volebním fiasku  

z podzimu 2017, kdy se jí podařilo získat 

pouhých 7,27 % hlasů voličů (a tedy 15 

poslaneckých křesel) bude schopna 

tento rekordní zisk vyrovnat. Naopak, 

v posledních senátních volbách, které 

proběhly souběžně s krajskými, 

konaných v roce 2016 zaznamenali 

velký úspěch lidovci, když získali pět 

senátorů, zatímco ostatní tradiční 

strany (ČSSD, ODS) pouze po dvou. 

Hnutí ANO 2011 obsadilo v posledních 

proběhnuvších senátních volbách tři 

mandáty, ačkoli od druhého kola 

postoupilo celkem 14 kandidátů. 

 

Na letošní senátní volby se můžeme 

podívat optikou jednoduchého indexu 

stability6. Ten je dán podílem zisků 

strany ve dvou po sobě jdoucích 

senátních volbách (v případě tabulky 

níže se jedná o senátní volby 2012  

a 2006). Stejně jako u indexu 

úspěšnosti platí, že pokud je výsledná 

v případě indexu úspěšnosti v tomto případě let 
pět). Proto se v obou tabulkách často vyskytuje 
„nelze“ v případě KUD-ČSL. Není totiž možné 
zahrnout změny jako např. kandidaturu Koalice 
v roce 2006, či odštěpení TOP 09 v roce 2009. 
Z toho důvodu nebyl počítá ani index 
úspěšnosti. 
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hodnota kolem 1, znamená to, že 

strana dokázala využít potenciálu 

a oslovila zhruba stejné procento 

lidí. Pokud je hodnota vyšší, 

oslovila více voličů. Pokud je 

nižší, nedokázala strana využít 

svého elektorátu z předchozích 

voleb. 

I vzhledem k historii volebních 

obvodů v tabulce na straně 7 se 

dalo předpokládat, že ODS mezi 

volbami 2006 a 2012 velmi ztratí, 

zatímco ČSSD získá (viz teorie 

druhořadých voleb). ČSSD 

posílila ve všech obvodech vyjma 

Chomutova a Teplic. ODS ve 

všech obvodech razantně ztratila, 

zejména pak v obvodech 

Chomutov, Náchod a Brno-

město. Zajímavý je pohled na 

komunisty a lidovce. Zatímco 

komunisté jednoznačně posílili a 

ztratili pouze ve třech obvodech 

(Teplice, které jsou tradičně 

občanskodemokratické, Brno-

město a Ostrava-město), lidovci 

někde výrazně propadli, zatímco 

jinde dokázali posílit. Tabulka 

výsledků indexu stability je 

jedním z možných argumentů 

podporující teorii druhořadých 

voleb, která tvrdí (jak bylo 

uvedeno výše), že vládní strany 

v druhořadých volbách ztrácejí,  

a naopak opoziční strany 

získávají, pokud se konají 

v delším časovém úseku od 

konání voleb prvořadých7. 

 

Kdo se tedy letos utká o senátorská 

křesla, možná naposledy ve 

                                                      
7 V době konání senátních voleb 2012 tvořili 
vládní koalici ODS, TOP 09 a VV. ČSSD a KSČM 

dvoukolovém klání? Registrace 

kandidátů byly ukončeny 30. července 

2018. Jména všech kandidátů byla 

zveřejněna až 17. srpna 2018, na 

základě poskytování informací  

byli v opozici, zatímco KDU-ČSL neměla žádné 
poslance. 
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o kandidátech ze strany registračního 

úřadu, které je vázáno na rozhodnutí  

o registraci či odmítnutí kandidátní 

listiny/přihlášky k registraci. V daném 

intervalu mohou údaje o kandidátech 

poskytovat pouze politické strany, 

politická hnutí, sdružení či koalice nebo 

sami kandidáti. Křeslo v horní komoře 

Parlamentu by letos chtělo získat 236 

kandidátů (podrobný přehled viz iDnes 

2018c). 

 

Svůj mandát bude obhajovat 13 

senátorů a dvě senátorky. Nejvíce jich 

bude, logicky, z řad sociální 

demokracie: 

Na výhodu obhájce sázejí i další 

současní či bývalý politici, kteří čerpají 

ze zkušeností z komunálních  

i parlamentních voleb. O funkci 

(bývalého) starosty, místostarosty, 

radního, zastupitele, náměstkyně 

hejtmana, poslance atp. se opírá asi šest 

desítek kandidátů napříč obvody. 

 

Letošní senátní volby nabídnou 

zajímavé souboje díky kandidatuře 

neúspěšných kandidátů z posledních 

prezidentských voleb, které proběhly 

v lednu 2018. Ti budou kandidovat 

především v pražských obvodech.  

V Praze 2 kandiduje jako nezávislý 

kandidát Marek Hilšer, nicméně 

podporují jej Starostové a TOP 09, kteří 

v obvodě nepostaví své 

kandidáty. V Praze 12 se 

představí v barvách 

občanských demokratů 

Pavel Fischer. 

 

V Praze 4 se o senátorské 

křeslo utká Jiří Drahoš, 

který v prezidentských 

volbách postoupil proti 

Miloši Zemanovi do 

druhého kola. Podporu 

Drahošovi vyjádřili lidovci, 

TOP 09, Starostové  

a Zelení, kandidovat bude 

jako nezávislý kandidát 

(iDnes 2018a). Lidovci sází 

na dva bývalé ministry, a to 

Daniela Hermana (kultura) 

v Chrudimi a v Náchodě na 

Pavla Bělobrádka (věda  

a výzkum), který byl 

zároveň místopředsedou 

vlády. Podobně postavilo 

hnutí ANO svého bývalého 

poslance a ministra financí 

Ivana Pilného ve volebním obvodu 

Praha 12. Do boje o Senát jde také 
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bývalý premiér Jiří Paroubek, a to 

v Ostravě. Ačkoli předsednictvo ČSSD 

bývalého předsedu vlády jako svého 

kandidáta nepodpořilo, lokální buňka 

sociální demokracie posbírala na jeho 

kandidaturu 1 000 podpisů (iDnes 

2018b). 

 

Z dalších zajímavých jmen lze uvést 

např. bývalého policejního prezidenta 

Martina Červíčka. Ten vedl předloni 

kandidátku ODS v krajských volbách, 

jako náměstek hejtmana má v gesci 

dopravu. Neméně zajímavým 

kandidátem je tlumočník a překladatel 

Hayato Okamura, bratr předsedy SPD 

Tomia Okamury, který kandiduje za 

lidovce s podporou Zelených v Praze 8. 

V Brně kandiduje výrazná postava 

akademického prostředí, rektor 

Masarykovy univerzity Mikuláš Bek,  

a to s širokou podporou STAN, ODS, 

TOP 09 a Zelených, či bývalý náměstek 

ministrů školství Jaroslav Fidrmuc 

v barvách KDU-ČSL v Prostějově. Jako 

nezávislý kandidát se představí v Praze 

12 Aleš Gerloch, ústavní právník  

a prorektor Univerzity Karlovy. Na 

poslední chvíli si kandidaturu rozmyslel 

také v Litoměřicích David Rath (za 

Českou suverenitu), bývalý středočeský 

hejtman, který je nepravomocně 

odsouzený za korupci (Hospodářské 

noviny 2018). 

 

Ani senátním volbám se letos nevyhne 

trend celebritizace. Ta může být 

definována dvěma směry: (1) politici se 

začínají chovat jako celebrity, 

odprošťují se od politického chování  

a více otevírají svůj soukromý život 

médiím a veřejnosti, nebo (2) celebrity 

(herci, zpěváci, sportovci atp.) vstupují 

do politiky, a to buď podporou politiků, 

nebo samostatnou kandidaturou (více 

viz Street 2003). Za ODS kandiduje 

např. herec Vladimír Kratina (volební 

obvod Praha 2), za SPD zase písničkář 

Josef Nos a za Piráty dramaturgyně  

a herečka Daniela Weissová (volební 

obvod Mladá Boleslav). Ze sportovců 

zkusí své štěstí v Chrudimi bývalý 

hokejista a trenér Vladimír Martinec 

(SNK ED a Soukromníci) a trenér 

rychlobruslařů Petr Novák (ANO). 
 

Get Out the Vote 

Jeví se spíše jako nepravděpodobné, že 

by v nejbližších letech byl Senát zcela 

zrušen. Mnohem pravděpodobnější je 

úprava volebního mechanismu, ke které 

se rovněž klaní i tento text. Jaké by byly 

účinky přechodu na alternativní 

hlasování lze však jen těžko bez 

empirických studií předjímat. Česko 

nemá žádné podrobnější studie, přesto 

lze tvrdit, že efekty přechodu ze 

současného systému na alternativní 

hlasování by byly obdobné: stejně jako 

současný dvoukolový systém 

s uzavřeným druhým kolem by 

alternativní hlasování (1) vedlo 

k produkci vítězů, kteří získali 

nadpoloviční většinu hlasů, podobně 

jako druhé kolo současného nastavení 

(2) by napomáhalo k agregaci 

příbuzných zájmů a (3) mnohem více by 

zabránilo tříštění hlasů skutečností, že 

volba probíhá v rámci alternativního 

hlasování jednokolově.  

 

Je otázkou, do jaké míry by vedl nový 

systém ke změně volební účasti, 

vzhledem k sofistikovanosti systému  

a požadavku na alespoň základní 

informace o kandidátech z důvodu 

nutnosti jejich řazení dle preferencí by 
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volební účast mohla v prvních letech 

užívání dokonce klesnou. Zastánci 

alternativního hlasování rovněž tvrdí, 

že vede k centristické a umírněné 

politice (podobně jako dvoukolový 

volební systém s uzavřeným druhým 

kolem). Jak bylo ukázáno v tabulce na 

str. 7, je pravdou, že v senátních lavicích 

jen zřídkakdy usedají kandidáti 

extremistických stran. Dá se 

předpokládat, že i systém preferenčního 

řazení by tento efekt zachoval a nutil by 

strany k umírněné politice s otevřeností 

ke kompromisům a vyjednávání. 

 

Ať už letos budeme své senátory volit ve 

dvoukolové volbě naposledy, nebo nás 

v budoucnosti čeká úplné zrušení horní 

komory českého parlamentu, je 

důležité, abychom, význam říjnových 

voleb nepodcenili. Bez patosu 

oslavujícího demokracii a volby jako její 

nedílnou součást, zejména pak 

v systému zastupitelské demokracie, je 

možnost ovlivnit dění v naší zemi 

jedním z nejvýznamnějších práv, které 

jako občané máme, a to bez ohledu na 

druh voleb, o které se jedná. 
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