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Ve zkratce

Hlavní událostí uplynulého půlroku byly volby do Poslanecké sně-
movny. Proces voleb a předání moci je základem demokracie a ex-
perti oceňují, že ve výsledku zafungoval. Prezident jmenoval novou 
vládu a nedošlo ke zpochybnění výsledků voleb. Úspěšný konec ale 
neznamená, že hladký byl iprůběh. Svolání nové Poslanecké sněmov-
ny trvalo zbytečně dlouho, zvlášť vzhledem ke kontextu pandemie. 
Rekordní množství propadlých hlasů ve volbách může poškozovat 
společenskou soudržnost.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Férový průběh parlamentních 
voleb a korektní výměna moci.

 ↗ Strategické rozhodnutí politic-
kých stran sdružovat se v koali-
cích předchází velkému tříštění 
Poslanecké sněmovny.

 ↗ Přestože se chvíli postup prezi-
denta zdál nepředvídatelný, na-
konec byl podle většiny expertů 
hodnocen jako žádoucí, protože 
jmenoval za předsedu vlády 
osobu s největší šancí získat 
důvěru Poslanecké sněmovny.

Negativní trendy 

 ↘ Propustnost soukromého sek-
toru a vysokých pozic ve státní 
správě vede k nežádoucímu 
fenoménu tzv. revolving door, 
který může vést ke ztrátě úřed-
ního know-how a k zájmovému 
vlivu ex-úředníků.

 ↘ Ve volbách propadl rekordní 
počet hlasů, disproporčně 
levicových, což může polari-
zovat společnost.

Hlavní zjištění

Poklidná alternace moci
Výměna vlády proběhla hladce a pokojně, čímž se nenaplnily ně-
které předvolební obavy. Prezident ve výsledku postupoval ústav-
ně korektně, zejména lze ocenit, že navzdory svým výhradám 
jmenoval i ministra zahraničních věcí. V kontextu voleb experti 
také oceňují průběh voleb a kvalitu práce volebních komisí, to 
jistě přispělo tomu, že nedošlo ke zpochybnění výsledků voleb.



Prezident i přes krizi zdržoval, ale nakonec se zachoval korektně
Sledované období přineslo momenty, kdy byla na místě 
úvaha o kompetenční žalobě či aktivaci čl. 66 Ústavy, 
tedy přenosu kompetencí prezidentem vzhledem k jeho 
neschopnosti vykonávat kvůli zdravotním problémům 
svůj úřad. To vedlo k nejdelšímu čekání na svolání nové 
Poslanecké sněmovny v historii současné Ústavy. Dle 
expertů zde zafungovala Ústava v tom, že čl. 66 působil 
jako reálná hrozba pro prezidenta, který si proto nedo-
volil vnést do procesu výměny moci výraznější překážky. 

Další zdržení přineslo seznamování prezidenta s kandidá-
ty na post ministrů. Experti považují prezidentovo přání 
seznámit se s kandidáty za politicky legitimní a pochopi-
telné, ale samotný průběh za příliš zdlouhavý a poněkud 
nedůstojný, zvlášť v kontextu pandemického stavu. 
 
Tato situace poukázala na nekoncepčnost přímé volby 
prezidenta v rámci Ústavy, protože dochází ke vzniku 
dvou konkurenčních center moci výkonné.

Nový volební výpočet a propadlé hlasy
Experti kladně hodnotí, že první volby dle novelizovaného 
zákona proběhly hladce. Za paradoxní nicméně považují, 
že systém zavedený jako proporcionálnější v tomto případě 
vyšel ještě výhodněji pro větší strany než systém před-
chozí. Zároveň propadlo rekordní množství hlasů. To je 

způsobeno umístěním více stran těsně pod pětiprocentní 
hranicí, což se v demokracii může stát a nejde o chybu 
systému. V praxi však kvůli tomu došlo k výrazně podpro-
počnímu zastoupení levicových voličů, což by vláda měla 
zohlednit, aby zachovala společenskou soudržnost.

Dovedu si představit, že v podmínkách parla-
mentní volby prezidenta by nebylo myslitelné, 
aby lidé kolem prezidenta s prezidentem takto 
manipulovali a oddalovali svolání sněmov-
ny, ani to, že by se prezident oddával takto 
zdlouhavému lustrování kandidátů, za jejichž 
kvalitu právně neodpovídá. 
—Karel Müller

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Experti apelují na férový průběh komunálních voleb 
v roce 2022, které budou vizitkou vlády.

2. Vláda by měla v zájmu předcházení společenské po-
larizace zohlednit hlasy voličů levice, které propadly.

3. K řešení konkurence uvnitř výkonné moci je žádoucí 
vyjasnění pravomocí prezidenta nebo návrat k parla-
mentní volbě.

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

http://www.ochranademokracie.cz

