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Konference „Smíšené volební systémy a modifikace systémů 

poměrných“ 
 

 

 

Katedra politologie IPS FSV UK uspořádala dne 17. prosince 2008 v Praze konferenci 

k problematice smíšených volebních systémů v zemích Evropské unie. Cílem setkání 

pracovníků katedry politologie IPS FSV UK bylo reflektovat v současnosti probíhající 

diskusi, která se vztahuje k možnosti, respektive nezbytnosti změny případně úpravy 

volebního systému v České republice a tuto českou diskusi zapojit do širší problematiky 

proměny volebních systémů v zemích Evropské unie. Snahou pořadatelů bylo rovněž 

seznámit českou odbornou veřejnost a studenty FSV UK v Praze s problematikou úprav 

volebních systémů v současnosti. Příspěvky prezentované na konferenci vznikly jako součást 

výzkumného záměru Univerzity Karlovy MSM 0021620841 “Rozvoj české společnosti v 

Evropské unii: výzvy a rizika”. 

V prvním bloku „Smíšené volební systémy ve vybraných zemích EU: teorie, praxe, 

zkušenosti“ byly představeny varianty smíšených volebních systémů uplatněných na 

celostátní úrovni ve Spolkové republice Německo (Šárka Strahalová – „Německý volební 

systém a jeho ne/schopnost předcházet patům“), v Maďarsku (Josef Mlejnek) a v Itálii (Lada 

Šušlíková – „Itálie 1993-2005: špatně zvolený smíšený systém?“) se systémy zavedenými pro 

regionální legislativy ve Skotsku (Tomáš Lebeda) a Walesu (Blanka Říchová). Všichni autoři 

zaměřili své analýzy přednostně na zmapování a interpretaci různých modifikací systémů 

poměrných (volební bonusy apod.) s cílem ukázat, do jaké míry jsou jednotlivé varianty 

v konkrétních podmínkách přínosné a v jakém ohledu vyvolávají negativní reakce politiků či 

veřejnosti. 

Všechny tyto analýzy posloužily jako odrazový můstek k obsáhlé diskusi o 

možnostech využít smíšený volební systém, respektive jeho varianty v České republice. 

Tomuto tématu byl věnován druhý tematický blok s názvem „Poměrné systémy s bonusem 

či s tzv. ‚většinovými účinky‘: dosavadní návrhy v ČR“.  V jeho průběhu představil Josef  

Mlejnek navrhovanou českou volební reformu z roku 2000 a v podrobném rozboru tento 

návrh porovnával s polskou volební reformou navrženou v roce 1993. Na nejnovější návrhy 

volební reformy, které připravuje k diskusi vládní koalice ODS, KDU a SZ se ve svém 

vystoupení zaměřil Tomáš Lebeda. Představil ve stručnosti nástin různých variant a 

analyzoval možné důsledky jejich aplikace v českých podmínkách. 
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S jednotlivými příspěvky se budou moci zájemci o problematiku volebních systémů 

seznámit v připravované publikaci, která vyjde v roce 2009. 
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