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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021 

 
Karel Sál 

Shrnutí 
Letošní volby dopadly jedním velkým překvapením. Pro voliče, politiky, ale i odborníky. Konec 

klasických levicových stran, rekordní počet propadlých hlasů i kroužkovací masakry v koalicích 

vychýlily složení Poslanecké sněmovny prudce doprava. Opoziční strany (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, 

STAN a Piráti) nyní ovládají Poslaneckou sněmovnu, Senát, 10 ze 13 krajů a Prahu. Vzhledem 

ke zdravotní indispozici prezidenta Miloše Zemana mohou začít pokukovat i po postu nejvyšším. 

Jaké bude Česko pod patronací „demokratické opozice“ a nakolik opozice vděčí za vítězství 

novému volebnímu systému, probereme v komentáři. 

Česká konzervativní revoluce 
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Výjimečné volby, výjimečné výsledky 

Z pohledu voliče byly volby hodně divoké. Vysoká volební účast (65,43 %) slušně zamíchala kartami. 

Z předvolebních průzkumů sice vyplývalo, že odhodlání občanů ČR dorazit k urnám stoupá, 

nicméně tyto indicie se objevují každé parlamentní volby. Zda za mobilizaci voličů mohla pandemie 

covidu, inflace a ekonomická témata, medializace skandálů v posledním předvolebním týdnu 

či povedená exekuce předvolebních kampaní, se dozvíme až z analýz za několik měsíců. Jedno je 

ale jisté. Češi k urnám přišli, a to hlavně příznivci opozice z větších obcí. 

Právě ona vyšší volební účast také zamíchala s počtem stran v Poslanecké sněmovně. Zatímco v roce 

2017 jednotlivým stranám stačilo získat 253 038 hlasů, letos bylo potřeba 268 755, nejvíce od volební 

reformy v roce 2000. A to se stalo osudným Přísaze a ČSSD, které od vstupu do Sněmovny dělilo zhruba 

20 000 hlasů, což je v celkovém objemu opravdu o fous. Obě formace tak nepřímo doplatily na vyšší 

politickou aktivitu obyvatelstva. 

Dalším, už ne tak příjemným překvapením, je objem propadlých hlasů (1 069 359) – rekord od vzniku 

samostatné České republiky. Při přepočtu hlasů na mandáty se ke každému pátému hlasu nepřihlíželo, 

což je obrovský rozdíl oproti roku 2017, kdy to byl jen zhruba každý dvacátý. A jelikož většina hlasů 

patřila levicovým stranám a Přísaze (ČSSD 250 397; KSČM 193 817 a Přísaha 251 562 hlasů), Parlament 

ovládají pravicové strany (ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN) s přívěskem Pirátů, které nepotřebuje vláda 

ani opozice. 

Přes milion propadlých hlasů je alarmující číslo, které bude mít pro stabilitu české politiky závažné 

důsledky. Podobný, i když nižší podíl, se objevil v roce 2010 a v následujících volbách jsme byli svědky 

vzniku 2 výrazných politických sil (ANO a Úsvit/SPD). Proto počítejme s tím, že do budoucna dojde 

k přelivu stávajících příznivců nepostupujících stran (hlavně ČSSD a KSČM), které mohou inkorporovat 

nové strany, či stávající hegemon středo-levého spektra – hnutí ANO. Druhým a mnohem vážnějším 

důsledkem bude další rozčarování té části společnosti, která v této Poslanecké sněmovně nebude 

reprezentována, což znovu sníží volební účast levicových voličů a ještě více vychýlí reprezentativitu 

Sněmovny směrem doprava. 

Debakl tradiční levice ale není jediný překvapivý výsledek. Téměř bez reprezentace jsou také liberální 

voliči. Opravdu liberální formace totiž do Parlamentu pronikly pouze dvě a dohromady mají pouze 18 

křesel. Myslím tím jednoznačně liberální Piráty a méně jasnou TOP 09. Další liberály můžeme najít 

u Starostů (např. předseda Vít Rakušan) a v hnutí ANO (např. Patrik Nacher), ale už dnes je jasné, 

že liberálů bude v celé Poslanecké sněmovně do 25 osob. Oproti tomu konzervativní tábor dá v pohodě 

většinu, zejm. v otázkách práv homosexuálů, kdy KDU-ČSL, SPD, většina ODS a STAN a část hnutí ANO 

má dostatečnou sílu blokovat všechnu byť jen trochu progresivnější agendu. Ještě nikdy od roku 1989 

nebyly konzervativní síly tak silné v obou komorách Parlamentu. Navíc budoucí premiér Petr Fiala 

se netají tím, že je konzervativec par excellence. Volby 2021 tak budou známy jako tichá konzervativní 

revoluce a liberální voliči dopadli podobně jako příznivci tradiční levice – jako sedláci u Chlumce. 

Kroužkujte, zn. Starosty a lidovce 

Mezi jasnými vítězi letošních voleb jsou malé pravicové strany, které ještě v roce 2017 bojovaly 

o politické přežití, tedy STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Nejjednodušším ukazatelem úspěšnosti 

parlamentních stran v koalicích (ale i bez nich) je totiž to, o kolik dokázaly rozšířit svůj poslanecký klub. 

Posuďte sami, nejprve vítězové: suverénní vítěz hnutí STAN, které z 6 křesel v roce 2017 má nově 
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33 mandátů (550 % roku 2017), následuje KDU-ČSL 10→23 (230 %), TOP 09 7→14 (200 %) a poslední 

je ODS 25→34 (136 %). Poražené můžeme rozdělit na 2 skupiny. Strany, které tratily pouze minimálně 

a počtem hlasů zůstaly téměř na svém, to je hnutí ANO 78→72 (92 %) a SPD 22→20 (91 %). 

Pak následují tragédie až fatální případy, kdy Piráti obhájili pouze 18 % svých křesel z roku 2017 (22→4) 

a celý peloton uzavírají ČSSD a KSČM s čistou nulou. 

A fungovaly synergické efekty, kterými se obě koalice před volbami zaklínaly? Ano i ne a jak pro koho. 

Je jasné, že rozesmátý Vít Rakušan koalici vděčí za 3. největší poslanecký klub, i když PirSTAN jako celek 

nedokázala přitáhnout o moc více voličů než v roce 2017. Spíše než synergie to v pirátsko-starostenské 

koalici připomíná bratrovražedný boj, kdy Starostové po zádech pirátských mrtvol vyšplhali 

do Sněmovny. Když si uvědomíme, že Piráti kampaň táhli hlavně z vlastní kapsy, pak pochopíme kyselý 

úsměv Ivana Bartoše o volební noci.  

Piráti totiž podcenili minimálně 2 věci. Zaprvé se zcela nechali uchlácholit společným prohlášením, 

že nebudou vyzývat voliče ke kroužkování. To je možná hezké gentlemanské gesto, ale výsledky 

prozrazují, že dohody lídrů voliči ve velkém ignorovali. Pirátům také uškodila samotná podoba 

kandidátek, kdy kandidáti s páskou přes oko měli nad Starosty převahu 2:1, ale chybělo jim více 

známých tváří. Pro kandidáty Starostů pak bylo až moc jednoduché přeskákat pirátské jedničky, dvojky 

a trojky, jelikož ty skoro nikdo neznal. A volič raději podpoří známého starostu z regionu, 

než nevýrazného poslance Pirátů, o kterém za celé volební období slyšel z médií jen párkrát, a to ještě 

třeba v nepříliš lichotivém duchu.  

Složitější situace nastala u koalice SPOLU. Zde můžeme opravdu mluvit o jistém synergickém efektu, 

jelikož koalice získala o 358 489 hlasů více než jednotlivé strany v roce 2017. Zisky ODS ve velkých 

městech doplnily moravské volební bašty KDU-ČSL a také Praha, kde je tradičně silná TOP 09. 

Koalice SPOLU tak dokázala využít pozici „toho třetího“, který vzadu čeká na příležitost. Řevnivost 

mezi Andrejem Babišem a Ivanem Bartošem v předvolebních televizních debatách pomohla Petru 

Fialovi vypadat ještě více konstruktivně. Spolu s tím, že koalice rezignovala na podrobný program, 

čímž se vyvarovala dohadů příznivců jednotlivých stran nad tématy, kde nepanuje shoda, 

ze sebe udělali alternativu vůči dosud vedoucím Pirátům a Starostům. V rámci koalice je vítěz KDU-ČSL, 

která posílila na úkor TOP 09 a hlavně ODS. To je dáno specifikem lidoveckých voličů, kteří jsou mistři 

v kroužkování. Tudíž v koalicích platí, že čím máte disciplinovanější voličstvo, tím máte více mandátů. 

Duch Pavla Rychetského 

Může za vítězství opozice zásah Ústavního soudu a nový volební systém? To je otázka, která pálí hlavně 

příznivce hnutí ANO, kteří mají pocit, že se opozice zase smluvila a Ústavní soud jim u toho svítil. 

Pojďme na to popořadě. Nejprve otázka: Vyhrála by opozice i za starého volebního systému? 

Odpověď: Nevíme, jelikož nemůžeme vědět, zda by koalici SPOLU od spolupráce neodradila vysoká 

uzavírací klauzule pro koalice o 3 členech, která do voleb 2017 činila 15 %. To už dnes nezjistíme. 

Ale námluvy započaly už před samotným rozhodnutím soudu, tudíž odpověď je „asi ano“. Z volebních 

výsledků navíc vyplývá, že obě opoziční koalice by potřebnou uzavírací klauzuli v pohodě překročily. 

Pokud přepočítáme počty odevzdaných hlasů podle starého volebního systému, zjistíme, že by opozice 

vyhrála, a to dokonce i na mandáty. Hnutí ANO by přišlo o 2 křesla, které by po jednom připadly Pirátům 

a SPD. Nový volební systém tak vítězi pomáhá o fous méně, než tomu bylo v minulosti. 
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Právě přepočty ale ukazují jednu zásadní věc. Nový volební systém také vytváří větší disproporce 

než ten starý. Pokud bychom přepočítali výsledky podle starého volebního systému, nenastala by 

paradoxní situace, kdy subjekt s méně hlasy obdržel více mandátů. 

Argument, že za to Ústavní soud nemůže, jelikož neřekl, jaký volební systém mají politici přijmout, 

není úplně pravdivý. Soud totiž nechal politické reprezentaci na diskuzi a přijetí nového volebního 

zákona extrémně málo času, a to během největší zdravotní krize od roku 1918. To kritizovala téměř 

celá odborná obec. Ve skutečnosti politici měli nějaké 3 až 4 měsíce, jinak by nebylo dle čeho zjistit 

výsledky voleb. Je jasné, že během této doby nebyl prostor pro důkladnou diskuzi a hlavně pro simulace 

výsledků a pro odladění nežádoucích účinků volebního systému. Vznikl tak zcela neodzkoušený 

a netestovaný volebním systém s využitím Imperialiho kvóty, která se téměř nikde nepoužívá. 

Poslední otázka je, zda je nový volební systém poměrnější než ten starý, což ostatně byl hlavní 

argument stěžovatelů. Odpověď: Po prvních volbách dle nového systému to vypadá, že bohužel není. 

Tabulka níže ukazuje, kolik jednotlivé strany potřebovaly hlasů k získání jednoho mandátu. Opoziční 

senátoři si u Ústavního soudu stěžovali na rok 2017, kdy hnutí ANO stačilo 19 232 hlasů na 1 mandát, 

zatímco hnutí STAN potřebovalo 43 693 hlasů, tj. víc než dvojnásobek. Letos se čísla vyrovnala, 

i když hnutí ANO stále potřebovalo méně hlasů na mandát než ostatní formace. Rozdíl mezi prvním 

a posledním je cca 5000 hlasů. Laik by tak mohl dojít k přesvědčením, že současný volební systém je 

v této oblasti spravedlivější. 

Tabulka 1: Počet hlasů jednotlivých stran na jeden získaný mandát v letech 2002, 2006, 2010, 2013, 

2017 a 2021 

 

Zdroj dat: volby.cz, vlastní výpočty 

Jenže to není pravda. Zásadní vliv na poměr mezi hlasy na jeden mandát má počet subjektů vstupujících 

do skrutinia a počet propadlých hlasů. Čím méně subjektů a čím více propadlých hlasů, tím více jsou 

nadreprezentovány strany, které se do Poslanecké sněmovny dostaly. Jak vidíme v tabulce, starý 

volební systém v letech 2002, 2010 a 2013 vykazoval vyrovnanější výsledky než nový volební systém. 

  

2002 2006 2010 2013 2017 2021 2021 exp.

strana N hlasů/man. N hlasů/man. N hlasů/man. N hlasů/man. N hlasů/man. N hlasů/man. N hlasů/man.

ANO --- --- --- 19 729 19 232 20 252 20 252

ODS 20 120 23 364 19 958 24 011 22 918 21 041 22 404

Piráti --- --- 0 0 24 836 22 697 24 836

SPD --- --- --- 24 453 24 481 25 696 25 696

KSČM 21 528 26 359 22 683 22 456 26 207 0 0

ČSSD 20 575 23 363 20 630 20 337 24 556 0 0

KDU-ČSL* 21 957 29 747 0 24 069 29 364 s ODS 16 399

TOP 09 --- --- 21 313 22 937 38 402 s ODS 25 356

STAN --- --- s TOP 09 s TOP 09 43 693 s Piráty 9 198

VV --- --- 23 714 --- --- --- ---

SZ 0 56 081 0 0 0 0 0
* 2002 jako Čtyřkoalice
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Ještě divočejší výsledky dostaneme, pokud extrapolací1 rozdělíme výsledky koalice mezi jednotlivé 

strany (viz poslední sloupec tabulky 2021 exp.). V takovém případě to vypadá na rekord u hnutí STAN, 

které na jeden mandát potřebovalo nejméně hlasů (9 198) v historii samostatné ČR. Počty hlasů 

jednotlivých stran v koalicích jsou samozřejmě pouze simulací, jelikož celkové výsledky nelze 

přerozdělit bez značného zkreslení, ale naznačují, že stížnost k Ústavnímu soudu se Starostům vyplatila, 

a to hned několikanásobně. Nový volební systém tak paradoxně má za následek největší nepoměr 

získaných hlasů na 1 mandát v historii, ačkoliv měl zajistit pravý opak. Tady se něco hrubě nepovedlo. 

Konzervativní Česko 2021-? 

Celkově lze říct, že tyto volby jsou důkazem toho, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. ČR tak 

má nový volební systém, který vytváří mnohem větší disproporce a paradoxní výsledky ve větší míře 

než ten starý. Ústavní osud zasáhl, jenže voliči se chovají jinak, než zákonodárci a soudci předpokládali. 

To, že opozice má nyní v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu, je do jisté míry náhoda. 

Zatímco opozice se integrovala, hnutí ANO vysálo ostatní strany takovým způsobem, že nemělo s kým 

postavit vládu. Nyní tak bude Česká republika procházet zajímavým obdobím, kdy se nová vláda 

pod vedením ODS bude moci opřít o Poslaneckou sněmovnu i Senát. Možná k tomu v dohledné době 

přibude i přátelsky naladěný prezident. Proto má mnohem volnější ruce, než měla dosavadní 

menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD. Uvidíme, zda to bude znamenat období klidu a soustředěné práce, 

či období hádek, kdy si bývalí opoziční spojenci půjdou nepokrytě po krku. Jen jedno je jisté: liberálové 

a levičáci to letos opravdu nevyhráli. 

  

 
1 K extrapolaci využíváme poslední průzkum před volbami, který byl dělán také na jednotlivé strany koalic (STEM 
30. 9. 2021). Počty odevzdaných hlasů pro koalici rozdělujeme mezi jednotlivé strany v poměru zjištěných 
preferencí koaličních partnerů k 30. 9. 2021. Celkové výsledky jsou následující: ANO 1 458 140 hlasů (27,12 %); 
ODS 761 744 (14,17 %); Piráti 536 243 (9,97 %), SPD 513 910 (9,56 %); KDU-ČSL 377 174 (7,02 %); TOP 09 354 987 
(6,60 %) a STAN 303 533 (5,65 %).  
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Zdroje dat 

ČSÚ (2021): Výsledky voleb a referend: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. https://volby.cz/.  

STEM (2021): Volební model STEM se stranami samostatně – simulovaný výsledek voleb – konec září 

2021 (v %). https://www.stem.cz/volebni-preference-stem-konec-zari-2021/.  

  

https://volby.cz/
https://www.stem.cz/volebni-preference-stem-konec-zari-2021/
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