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OSKAR  KREJČÍ1

Volební systémy ve světě

World Electoral Systems: The article, presenting a preparatory study for the author’s New Book 
about Elections, has set two major objectives: to map current electoral systems and methods used in 
the early 21st century during the parliamentary elections and to identify the system preferred by most 
democratic countries of today. To describe electoral approaches, the author particularly uses the latest 
research results of the Swedish International Institute for Democracy and Electoral Support, specifi cally 
its classifi cation into twelve methods within the four “families of electoral systems” – the majority rule, 
proportional representation, mixed system and others.

The study implies that political parties and power elites prefer the electoral system which they consi-
der most advantageous for them with regard to their current position and popularity with voters. Howe-
ver, some studies reveal more general laws in the changes of electoral systems. According to the studies 
by John Colomer, the “micro-mega” rule holds here – while large parties tend to prefer small representa-
tive bodies and small constituencies with a small number of mandates, small parties tend to prefer large 
assemblies and large constituencies with a large number of mandates. When an old electoral system is 
replaced by a new one, this change tends to lead to less risky formulae: from indirect elections to direct 
voting, from a unanimous vote to majority rules, from majority rules to mixed systems and proportional 
representation – in other words, to larger representative bodies, districts and quotas. Thus, the develop-
mental trend is from one absolute winner and one absolute loser towards a less hazardous relative winner 
and a relative loser through the system of proportional representation. However, it is important to take 
into account a tendency towards “institutional self-reproduction” – the change of rules is carried out by 
those who have been elected.

The article concludes with a thesis that the fundamental compromise in the world tends towards the 
implementation of the system of proportional representation with a quorum for entry into representative 
bodies – which should ensure both relative reliability in refl ecting the general public’s views and the 
stability of the government. This is also the road to the convergence of national voting systems for the 
elections to the European Parliament.    

Rok 2006 byl pro Slovensko i pro Česko rokem mimořádně významných  voleb. Od listopadu 
1989 oba naše státy získaly zkušenost s organizováním demokratických voleb, získaly i zku-
šenosti s využitím odlišných volebních systémů. Neméně pozoruhodná je i probíhající diskuse 
o těchto systémech, o jejich praktické aplikaci či odlišné užitečnosti. Vždyť celá historie Česka 
a Slovenska je spojena se svárem o volební systém: vznik Československa v roce 1918 je ve 
znamení přechodu od většinového systému užívaného v Rakousku pro volby do Říšské rady 
k systému poměrného zastoupení, období byrokratického socialismu se zavedením většinového 

1  Predkladaná štúdia je úpravená verzia kapitoly z monografi e Krejčí, O.: Nová kniha o volbách. Profesional Publishing. 
Praha 2006.



STUDIA POLITICA SLOVACA

75Volební systémy ve světě

systému, „sametová revoluce“ s návratem k systému poměrného zastoupení jak pro Česko, tak 
i pro Slovensko. Na Slovensku je při volbách starostů, primátorů, županů i prezidenta uplatňo-
ván většinový systém. Přijetí Ústavy České republiky je spojeno se schválením systému poměr-
ného zastoupení pro Poslaneckou sněmovnu a většinového pro Senát. 

Jak je patrné, nějaké výhody v odlišných volebních systémech politici vidí – jak praví francouz-
ský sociolog politiky Maurice Duverger, „každá politická strana zpravidla upřednostňuje ten vo-
lební systém, který je pro ni výhodný“.1 Joseph Colomer, politolog, který působí v Mexiku a ve 
Španělsku, v této souvislosti mluví o „micro-mega pravidlu“, podle něhož velcí preferují malé 
a malí preferují velké: velké strany mají tendenci upřednostňovat malé zastupitelské orgány, 
malé volební obvody s malým množstvím mandátů, zatímco malé strany mají tendenci prefero-
vat velká shromáždění, velké volební obvody s velkým množstvím mandátů. Řečeno jinak, velké 
strany chtějí z malých shromáždění vyloučit opozici, malé strany chtějí velká shromáždění, kam 
by se dostaly i ony.2 Otázka ale zní, jaké jsou skutečně přednosti a nedostatky těchto systémů.

Pro splnění tohoto úkolu lze užít velkého množství odlišných volebních systémů. V dnes již 
nepřeberné odborné literatuře na toto téma je většinou užíván jeden ze tří hlavních znaků, podle 
nichž se rozlišují volební systémy:
• Podle charakteru a teritoriálního rozsahu volebních obvodů. Pak lze členit volební systémy 

podle toho, jestli jsou poslanci (nebo jaká část z nich) voleni v kuriích, jsou vybíráni podle ji-
ných funkcí (virilisté) či v teritoriálních okruzích. Velikost jednotlivých teritoriálních obvodů 
může být rozlišována podle zásady „jeden mandát rovná se jeden obvod“, tzv. jednomandá-
tové okruhy, nebo tzv. mnohomandátové obvody, v nichž může být najednou jedním voličem 
hlasováno pro více poslanců – v mezním případě pro všechny, když je volebním obvodem 
celý stát, jako například na Slovensku, v Holandsku či Izraeli, ale i v Česku v případě voleb 
do Evropského parlamentu. 

• Podle možností, které mají voliči při výběru jednotlivých kandidátů. V tomto případě jde 
hlavně o otázku, jakým způsobem může volič přispět k výběru kandidáta – zda smí a jak smí 
měnit pořadí kandidátů na kandidátní listině či další kandidáty připisovat.

• Podle způsobu počítání hlasů a jejich převádění na mandáty.
Každý pokus o charakteristiku volebních systémů musí využít všechna tato tři průřezová kri-

téria, ovšem některým je nutno začít. V této práci bude rozbor vycházet převážně z kritéria po-
sledního – dělení volebních systému podle způsobu počítání hlasů a jejich převádění na mandáty. 
V rámci tohoto kritéria lze v zásadě zařadit všechny volební systémy mezi dva hlavní typy či 
principy: většinový systém a systém poměrného zastoupení. Tomu odpovídá tradice výzkumu 
volebních systémů. Tabulka číslo 1 ukazuje, že stejné volební výsledky mohou v systému po-
měrného zastoupení znamenat pro politické strany zisk jiného množství mandátů než v systému 
většinovém.3 

K uvedeným dvěma systémům se ale jako zvláštní typ často připojuje i systém smíšený, pro 
který někteří autoři užívají výraz semiproporční, tedy částečně proporcionální. Tabulka číslo 2 

1 DUVERGER, Maurice: Which Is the Best Electoral System? In: Choosing  an Electoral System. Issues and Alternatives. 
Ed. by. A.  Lijphart and B. Grofman. New York etc.: Praeger Publishers, 1984, s. 31.

2 Viz Handbook Of Electoral System Choice. Edited by  J. M. Colomer. New York and London: Palgrave-Macmillan, 
2004, s. 12.

3 Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Ed. A. Reynolds, B. Reilly and A. Ellis. Stockholm: 
IDEA, 2005, s. 189.
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ukazuje, jak podle výzkumů Josepha Colomera vypadalo využití těchto systémů v demokratic-
kých státech v různých obdobích; k uvedené trojici přidává ještě kdysi užívané nepřímé volby.4

Řadu nejasností kolem rozlišování volebních systémů působí fakt, že vedle dvou základních 
principů – tedy většinového a poměrného – jsou jako zvláštní systémy uváděny i odlišné prak-
tické aplikace těchto principů či jejich kombinace. Proti tomuto přístupu nelze mít z hlediska 
systémové teorie námitky, ovšem uspořádání těchto praktických aplikací bývá přirozeně různé. 
V Česku se v poslední době stalo známé vymezení rozdílů volebních systémů, které koncem 90. 
let minulého století provedl Mezinárodní institut pro demokracii a volební podporu (IDEA) síd-
lící ve Švédsku. To bylo zveřejněno poprvé v roce 1997 v knize Podoba volebního systému, která 
přinesla informaci o výzkumu konaném ve 211 svobodných zemí a závislých teritorií.5 V roce 
2005 pak vyšla z dílny tohoto institutu nová práce se shodným názvem, ovšem s  podtitulem: 
Nová mezinárodní příručka IDEA. Autoři prováděli výzkum ve 213 zemích, jako významné pak 
ve statistikách uvádějí volební systémy 199 států. V této nové variantě výzkumu byly volební 
systémy rozděleny na většinové, poměrné, smíšené a ostatní systémy. I v tomto případě pak byl 
každý z uvedených hlavních typů dále členěn a výsledkem je dvanáct odlišných systémů. Tabul-
ka  číslo 3 ukazuje, jak si autoři této publikace představují čtyři „rodiny volebních systému“.6 

systém
rok

1874 1922 1960 2002
nepřímé volby 6 2 – –

většinový 14 11 16 20

smíšený – 2 – 18

poměrný – 18 23 51

států celkem 20 33 39 89

strana
volební obvody a počty hlasů mandáty

1 2 3 4 5 celkem % většinový poměrný
A 2 000 2 000 2 000 200 50 6 250 25 3 1

B 500 500 500 3 750 500 5 750 23 1 1

C 500 250 750 1 000 3 000 5 500 22 1 1

D 1 000 500 1 700 25 1 025 4 250 17 0 1

E 1 000 1 750 50 25 425 3 250 13 0 1

Celkem 5 000 5 000 5 000 5000 5 000 25 000 100 5 5

Tabulka č. 1: ROZDÍL VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ

Poznámka: většinový = relativní většinový systém pro jednomandátové obvody; poměrný = systém kandidát-
ních listin.

Tabulka č. 2: HLAVNÍ VOLEBNÍ SYSTÉMY PRO VOLBY DO PARLAMENTU

4 Viz Handbook Of Electoral System Choice. Cit. vydání, s. 100.
5 The International IDEA Handbook of Electoral System Design. Ed. A. Reynolds, B. Reilly. Stockholm: IDEA, 2002 

(první vydání je z roku 1997), s. 18.
6 Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Ed. A. Reynolds, B. Reilly and A. Ellis. Stockholm: 

IDEA, 2005, s. 28.
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Vymezení typů volebních systémů určuje, jak vypadají statistické přehledy o jejich praktic-
kém využívání. Graf číslo 1 ukazuje, jak roku 2004 vypadalo rozdělení hlavních typů volebních 
systémů pro volby zákonodárných sborů podle autorů knihy Podoba volebního systému. Z údajů 
tohoto výzkumu vyplývá, že nejčastěji je využíván většinový systém. Při podrobnějším dělení 
se jako nejužívanější způsob voleb ukazuje systém kandidátních listin patřící do rodiny poměr-
ných systémů (70 států). Na druhém místě je relativní většinový systém pro jednomandátové 
obvody (47 států), pak následuje absolutní většinový systém (22 států), paralelní systém (21 
států) a sytém relativní většiny pro vícemandátové obvody (15 států); ostatní systémy užívá vždy 
méně než deset států. Pokud se jedná o kriterium počtu obyvatel užívajících jednotlivé volební 
systémy, pak nejvíce obyvatel žije ve státech s relativním většinovým systémem pro jednoman-
dátové obvody (2,15 miliardy lidí, tedy 43, 5 % z obyvatel zkoumaných zemí), následuje systém 
kandidátních listin (1,18 miliardy, 23,9 %), paralelní systém (773 miliónů, 15,7%), absolutní 
většinový systém (409 miliónů, 8,3 %) a personalizované proporční zastoupení (299 miliónů, 
6,0 %); ostatní systémy užívá vždy méně než 40 milionů lidí.7   

poměrný: 
72 států (36 %)

smíšený: 
 30 států (15 %)

ostaní:
6 států (3 %)

většinový: 
91 států (46 %)

Většinový Smíšený Poměrný Ostatní
FPTP: relativní většinový 
systém pro jednomandá-
tové obvody

PARALLEL: paralelní 
systém

LIST PR: systém kandi-
dátních listin

STNV: systém jediného 
nepřenosného hlasu

TRS: absolutní většinový 
systém

MMP: personalizované 
proporční zastoupení

STV: systém jednojmen-
ného přenosného hlaso-
vání

LV: limitované hlasování

AV: alternativní hlasování BC: Bordův systém

BV: systém relativní vět-
šiny pro vícemandátové 
obvody PBV: stranický 
blokový systém

Tabulka  č. 3: TYPY VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ

Poznámka: Zkratky odpovídají obvyklému značení v anglicky psaných textech.

Graf č. 1: UŽITÍ VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ VE SVĚTĚ (počet zemí a jejich podíl)

7 Tamtéž, s. 30-32.
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1. Většinový systém

Většinový systém je historicky starší než systém poměrného zastoupení. Jeho základní princip 
je prostý: při volbách získává mandát jeden kandidát, a to ten, který obdržel většinu hlasů. Zpra-
vidla se dnes volby podle tohoto principu odehrávají v jednomandátových volebních obvodech. 
Tato zásada znamená, že volby probíhají v tolika obvodech, kolik je mandátů do zastupitelského 
sboru. To při volbách do parlamentu vyžaduje vytvoření menších volebních obvodů než při vol-
bách podle principu poměrného zastoupení. Politická reprezentace se při využití tohoto systému 
stává výsadou většinové strany daného volebního obvodu. Většinový volební systém je vlastně 
jakýsi „knock out systém“ – rozdíl o jeden hlas znamená zisk všeho, vítěz bere vše. Nejznámější 
dělení rozlišuje dvě varianty většinového systému:
• RELATIVNÍ (PROSTÝ) VĚTŠINOVÝ SYSTÉM PRO JEDNOMANDÁTOVÉ OBVODY. 

Ten předpokládá, že vítězí kandidát, který získal nejvíc hlasů bez ohledu na to, jak velký 
je tento zisk konkrétně. Jedná se tedy o většinu prostou, někdy též nazývanou poměrnou či 
relativní. Poslancem (či prezidentem) se tedy může stát i kandidát, který získal méně než 
50 % hlasů voličů či méně než činí součet hlasů jeho protikandidátů. Využívá jednomandá-
tové volební okruhy a kategorické hlasování (smí se hlasovat pouze pro jednoho kandidáta). 
V anglicky psaných textech se pro označení tohoto systému užívá zkratka FPTP (First Past 
the Post).  
V novověku je počátek užívání systému relativní většiny spojen s myšlenkou reprezentace 

komunit a s ideou teritoriální reprezentace. Jednokolový systém prosté většiny byl uzákoněn 
v Anglii roku 1429 a byl užíván při volbách dvou rytířů z každého hrabství a dvou měšťanů 
z každého samosprávného města do dolní komory. Takto se rodila teritoriální reprezentace. Jak 
je ale patrné, původně se volby konaly ve dvoumandátových okruzích. Jednomandátový volební 
okruh má své rodiště v amerických koloniích. Do Velké Británie byl uveden v roce 1707. Byl 
rozvinut na přelomu 18. a 19. století při volbách dolní komory v Irsku, Skotsku a Walsu, právě 
tak jako při volbách poslanců pro Kongres USA; v té době ale v Anglii převažovaly dvou- a tří-
mandátové obvody. Až do roku 1885 se dá hovořit o tom, že se začaly užívat jednomadátové 
obvody pro výběr reprezentace v celé Velké Británii. Tehdy tento systém prosadily konzervativci 
jako nástroj obrany před rozšiřováním volebního práva, kterým se cítili ohroženi. V USA se 
tento způsob volby rozšiřoval postupně, až v roce 1970 zcela nahradil vícemandátové obvody. 
V Dánsku se tímto způsobem volil parlament už v roce 1848. Postupně se z volebního principu 
relativní většiny v jednomandátových okruzích stala standardní metoda užívaná nejen ve Velké 
Británii a ve Spojených státech, ale také ve většině států, které byly původně britskými kolo-
niemi – například v Kanadě a Indii, ale i v 18 zemích v Africe. Podle statistiky z knihy Podoba 
volebního systému užívalo v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů 47 zemí, což 
představuje 23,6 % ze zkoumaných 119 států. 

Velkou předností prostého většinového systému pro jednomandátové obvody je jednoduchost. 
Často se též uvádí, že vytváří dvoustranický systém a pevnou vládu či že vylučuje extremistické 
strany. Ve skutečnosti ale též přináší šanci pro nezávislé kandidáty, kterými mohou být zástupci 
malých stran či uskupení – což může vézt k roztříštěnosti parlamentu. Jednomandátové obvody 
vytvářejí pevnější vztah mezi voliči a zastupiteli než vícemandátové obvody. Tento systém může 
výrazně zkreslit odraz vůle veřejnosti ve složení parlamentu. 
• SYSTÉM RELATIVNÍ VĚTŠINY PRO VÍCEMANDÁTOVÉ OBVODY. Užívá vícemandá-

tové obvody, v nichž volič má tolik hlasů, kolik je mandátů. Kandidáti, kteří dostanou nejvíce 
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hlasů, získávají mandát. Je znám například z voleb v Palestině, na Falklandských ostrovech, 
Kuvajtu, Laosu, Libanonu či v Sýrii a na Maledivách. Do roku 1945 se tímto způsobem ob-
sazovaly některá křesla v britské dolní komoře, pro něž vybírali své zástupce například uni-
verzity. Volič hlasuje pro jednotlivé kandidáty. Podle statistiky z knihy Podoba volebního sys-
tému užívalo v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů 15 zemí, což představuje 
7,5 % ze zkoumaných států. V anglicky psaných textech se pro označení tohoto systému užívá 
zkratka BV (Block Vote).

• STRANICKÝ BLOKOVÝ SYSTÉM. Jedná se o podskupinu systému reaktivní většiny pro 
vícemandátové okruhy, která bývá někdy uváděná jako samostatný systém. Od předcházejí-
cího způsobu volby se liší tím, že volič hlasuje pro vázané kandidátní listiny stran, hnutí či 
koalic, nikoliv pro individuální kandidáty. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému 
užívaly v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů čtyři země (Kamerun, Čad, Dži-
buti a Singapur), což představuje 2,0 % ze zkoumaných států. V anglicky psaných textech se 
pro označení tohoto systému užívá zkratka PBV (Party Block Vote).
Hlasování většinovým systémem ve vícemandátových obvodech se jeví jako neobvyklé, je 

ale běžné při výběru nejrůznějších výborů na malých územích, v malých organizacích či dobro-
volných sdružení, v bytových samosprávách nebo školních radách atd. Ve větším rozměru byly 
užívány už ve 13. století ve švýcarských kantonech či německých komunitách, ve francouz-
ských místních správách, provinčních stavovských shromážděních a pro generální stavy, ale 
i v anglických krajích, městech a čtvrtích při volbách parlamentu. Často se užíval v 19. století při 
nepřímých volbách, a to jak v Evropě, tak i v USA a Latinské Americe. 
• ABSOLUTNÍ VĚTŠINOVÝ SYSTÉM. Ten předpokládá, že kandidát pro obdržení mandá-

tu musí získat nadpoloviční počet odevzdaných platných hlasů. Tato zásada bývá spojena 
s požadavkem konat v případě, že žádný kandidát nezískal absolutní většinu hlasů, další kola 
hlasování – dnes se zpravidla jedná o dvoukolové hlasování, pro něž se v anglicky psaných 
textech užívá zkratka TRS (Two-Round System). Do druhého kola postupují z kola prvního 
jen ti kandidáti (nejčastěji dva), kteří získali v prvním kole nejvíce příznivců. Užívá se napří-
klad v Česku při volbách do Senátu či při volbách slovenského a ruského prezidenta. Jiným 
řešením problému s dosažením absolutní většiny pak může být změna zásad v druhém kole, 
kam mohou postoupit více než dva kandidáti (například ve Francii při volbách zákonodárného 
sboru postupují do druhého kola všichni kandidáti, kteří obdrželi více něž 12,5 % hlasů), ale 
pro zvolení již není nutná absolutní většina, ale stačí většina relativní. Podle statistiky z knihy 
Podoba volebního systému užívalo v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů 22 
zemí, což představuje 11,1 % ze zkoumaných států.
Požadavek absolutní většiny spojený s opakovaným hlasováním má dlouhou tradici v římsko-

katolické církvi. Nejznámějším příkladem parlamentních voleb s požadavkem absolutní většiny 
je Francie. Tento systém byl využit při volbách generálních stavů ve Francii roku 1789 (konala 
se tři kola hlasování, z nichž dvě byla otevřená a třetí jen s dvojnásobkem kandidátů než byl 
počet mandátů). Revoluce 1848 zavedla jednomandátové volby s relativní většinou, ovšem kan-
didát ke zvolení potřeboval soustředit na sebe alespoň jednu osminu hlasů. Čtyři roky po revo-
luci Napoleon III. zavedl dvoumandátové volby s absolutní většinou, přičemž povolil otevřené 
volby i v druhém kole, ale tam požadoval pouze prostou většinu. K požadavku absolutní většiny 
v druhém kole se nevrátila ani 3. a 4. republika, ale ani 5. francouzská republika. 

Dnes je častou variantou tohoto způsobu volby dvoukolový systém, kdy v případě, že žádný 
kandidát v prvním kole nedosáhne absolutní většiny, do druhého kola postupují pouze dva nej-
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úspěšnější kandidáti. V případě prezidentských voleb je známá i varianta, že v prvním kole byly 
přímé volby všemi občany, v druhém pak probíhala volba na půdě parlamentu, kde kandidovali 
jen dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. Tento způsob byl použit ve Francii roku 1851 
a v roce 1871 zaveden v Bolivii, kde zůstává dodnes. Dvoukolový systém prezidentských voleb 
požadující absolutní většinu hlasů, byl ve Francii zaveden v roce 1965 a je užíván i v bývalých 
francouzských koloniích v Africe. Je též praktikován ve většině zemí Latinské Ameriky. Byl 
zaveden  i v řadě postsocialistických zemí, například na Slovensku a v Rusku.  

Francouzského příkladu ve volbách parlamentů následovaly i některé země evropského konti-
nentu. Po roce 1848 zaváděly spolu s volbami zásadu absolutní většiny v Rakousku, Holandsku, 
Itálii, Maďarsku, Belgii a Lucembursku. Dnes je systém absolutní většiny méně užíván a je znám 
hlavně z Francie, z Egypta, z Kuby, Haiti, Iránu, ze zemí frankofonní subsaharské Afriky, ale 
i z Běloruska, Ukrajiny, Moldavska či Austrálie, která jej kombinuje s metodou alternativního 
hlasování. Princip, kdy do druhého kola postupují pouze dva kandidáti, byl pro volby do parla-
mentu poprvé použit v Německu roku 1871. 
• ALTERNATIVNÍ HLASOVÁNÍ. Jedná se o preferenční hlasování v jednomandátovém 

okruhu; tento způsob hlasování pokládají někteří autoři za variantu systému absolutní většiny. 
Voliči jsou žádáni, aby na kandidátní listině očíslovali všechny kandidáty podle preference, 
kterou jim přisuzují. Kandidát, který obdržel nad 50 % hlasů v rámci prvních preferencí, 
vítězí. Jestliže žádný kandidát neobdržel nadpoloviční většinu hlasů s první preferencí, kan-
didát s nejmenším množstvím prvních preferencí je vyřazen. Hlasy pro vyřazeného kandidáta 
jsou rozděleny podle toho, komu jeho voliči přisoudili druhé preference – a tento postup se 
opakuje, dokud jeden kandidát nezíská nadpoloviční většinu. Podle statistiky z knihy Podo-
ba volebního systému užívaly v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů tři země 
(Austrálie, Fidži a Papua-Nová Guinea), což představuje 1,5 % ze zkoumaných států. Různé 
varianty alternativního hlasování bývají ale užívány při volbách na nižších úrovních v Evropě 
a v severní Americe; tento systém se užívá v Irské republice při volbě prezidenta. V anglicky 
psaných textech se pro označení tohoto systému užívá zkratka AV (Alternative Vote). 
Systém alternativního hlasování jako první rozpracoval harvardský profesor William R. Ware 

když se v roce 1871 snažil zjednodušit některá doporučení známého britského právníka  a politi-
ka Thomase Hareho. Warovy návrhy pak byly v roce 1882 matematikem E. J. Nanosnem impor-
továny do Austrálie, kde jsou od roku 1918 užívány při volbě dolní komory parlamentu.  

2. Systém poměrného zastoupení

Idea volebního systému poměrného zastoupení byla pravděpodobně poprvé vyslovena v roce 
1789, když hrabě Honoré Gabriel Mirabeau ve svém projevu na provinčním shromáždění stavů 
prohlásil v souvislosti s chystanými volbami: „Generální stavy jsou (nebo by měli být) ve vztahu 
k národu jako je mapa vůči krajině; ve všech svých částech, první tak jako celek, kopie by měla 
mít stále stejné proporce jako originál.“ Otázka, před kterou přívrženci demokracie i republiky 
při používání většinového systému stáli, byla jednoznačná – kdo reprezentuje ty voliče, kteří 
nehlasovali pro vítěze? A těchto nereprezentovaných voličů při použití zásady relativní většiny 
mohla být v určitých podmínkách dokonce i absolutní většina. Má-li být demokracie ochranou 
menšin prostřednictvím vlády většiny, bylo nutné nalézt nějaký nový volební systém, který by 
chránil volební práva poražených. Tak se staly v poslední fázi demokratizace voleb většinové 
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volební metody cílem velkých útoků – jejich pojetí většiny se hodí pro homogenní, ne pluralitní 
společnosti. Šlo o to, jak zajistit – řečeno parafrází slov francouzského utopického sociality 
Victor-Prospera Considéranta – aby většina byl princip rozhodování a proporcionalita se stala 
principem reprezentace.

Počátky systému poměrného zastoupení jsou zpravidla hledány v polovině minulého století. 
Již v roce 1846 navrhoval Considérant při volbách do velké rady Ženevského kantonu, aby urči-
tý počet voličů mohl předkládat souhrnnou kandidátní listinu, přičemž by napřed proběhla volba 
mezi listinami podle volebního čísla a poté by následovaly druhé volby, v nichž by volič ode-
vzdával lístek s tolika jmény, kolik mandátů bylo straně přiřazeno v prvním kole – neobsazené 
mandáty by byly přiděleny metodou největších zbytků. Není náhoda, že poprvé se objevuje sys-
tém poměrného zastoupení v evropských etnicky, jazykově a nábožensky různorodých zemích: 
poprvé v Dánsku 1855 při volbě zákonodárců, ve švýcarských kantonech v roce 1891, v Belgii 
v roce 1899, na Moravě 1905 a ve Finsku 1906. V těchto zemích většinový systém ohrožoval 
stabilitu režimu, neboť znemožňoval parlamentní zastoupení politicky významných menšin. Za-
vedení určitého druhu reprezentativního zastoupení menšin bylo tehdy chápáno jako podstatný 
krok v rámci strategie státní konsolidace – a to právem. I proto byl systém poměrného zastoupení 
používán po vzniku v Československu v roce 1918, neboť zajišťoval zastoupení národnostních 
menšin. 

Nová zásada se pak prosadila tlakem shora i zdola. Zdola vedle národnostního momentu za-
čala působit i rostoucí síla dělnického hnutí formující první masové politické strany. Jeho po-
litičtí vůdcové požadovali nižší práh pro získání parlamentní reprezentace, aby měli podíl na 
legislativě. Vzápětí po politické emancipaci dělnického hnutí se naopak cítili ohroženy některé 
staré vládnoucí strany a i ty začaly žádat zavedení poměrného systému: jen ten jim mohl pomoci 
zachovat mocenskou pozici při tlaku nové vlny mobilizace voličů v podmínkách univerzálního 
volebního práva. Někteří politologové dnes, v návaznosti na studii K. Braunise z třicátých let, 
rozlišují dvě etapy rozšiřování tohoto systému, k nimž Arend Lijphart z Kalifornské univerzity, 
jeden z nejznámějších teoretiků voleb, přidal etapu třetí:
• fáze ochrany etnických menšin a socialistických skupin před první světovou válkou;
• fáze „antisocialistická“ v období těsně po první světové válce;
• fáze po přijetí systému poměrného zastoupení v několika zemích, kdy se tento systém nezadr-

žitelně rozšiřoval na základě příkladu.
Podle některých autorů byl však prvním známým příkladem užití systému poměrného zastou-

pení již Lykijský spolek 23 měst v Malé Asii, který existoval v období od roku 168 před naším 
letopočtem do roku 50. V jeho vládnoucí radě byla města zastoupena tak, že měla přidělena je-
den až tři hlasy podle počtu svých obyvatel; podle této velikosti měly přiděleny i fi nanční povin-
nosti. Obdobné to bylo i u mladšího, ale slavnějšího delfského spolku. V moderních evropských 
dějinách pak už William Penn v Eseji o současném a budoucím míru v Evropě (1693) navrhoval 
vytvoření evropského parlamentu, v němž by jednotliví vladaři a státy měli odlišné množství 
zástupců, které by bylo propočteno podle jejich bohatství. Stejný problém, samozřejmě se snazší 
a demokratičtější orientací na počet obyvatel, řešily od 18. století útvary, které se nějak pokoušeli 
či stále pokouší sjednotit státy – od americké federace, po Evropskou unii.  

Původně byl základní problém reprezentování voličů nehlasujících pro vítěze spojen s otáz-
kou národnostních menšin a požadavek na jejich zastoupení byl přímo zákonem – například 
v Rumunsku v obecních radách, do druhé světové války při volbách do senátu v Řecku atd. – 
později se v řadě zemí přešlo na využívání systému poměrného zastoupení. I dnes je ovšem tato 
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technika užívána jako proporční metoda bez použití systému poměrného zastoupení: zpravidla 
se jedná o vytvoření zvláštních volebních jednotek jako skupin obyvatel vymezených ne jako 
územní obvody teritoriálně, ale podle etnických kritérií. Volební zákony takovéto rozlišení znají 
pro Řeky a Turky na Kypru, Maory na Novém Zélandě, bělochy a černochy v Zimbabwe, Vlámy 
a Valony v Belgii, ale i pro muslimy a křesťany v Libanonu.

Při volbách s využitím systému poměrného zastoupení získávají kandidující politické strany, 
koalice či hnutí mandáty podle toho, jaký byl poměr mezi hlasy odevzdanými pro ně. Volič spo-
lurozhoduje nejen o zvolení jednoho kandidáta, ale v relativně velkých vícemandátových voleb-
ních okruzích o osudu několika mandátů za daný volební obvod. V zásadě existuje pouze jedna 
čistá varianta systému poměrného zastoupení, a to tzv. systém kandidátních listin. K nim někteří 
autoři přidávají systém jednojmenného přenosného hlasování, což bude i v této studii. 
• SYSTÉM KANDIDÁTNÍCH LISTIN. Volič rozhoduje ve vícemandátových obvodech hlaso-

váním pro vybranou politickou stranu, hnutí či koalici. Kandidátní listina je seznam kandidátů 
za danou stranu, hnutí či koalici. Jim přiděluje všechny mandáty v daném obvodu. Vítězní 
kandidáti jsou vybírání z tohoto seznamu. Užívá se v Česku při volbě Poslanecké sněmovny 
a na Slovensku při volbách Národní rady. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému 
užívalo v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů 70 zemí, což představuje 35,2 
% ze zkoumaných států. V anglicky psaných textech se pro označení tohoto systému užívá 
zkratka List PR (List Proportional Representation).  

• SYSTÉM JEDNOJMENNÉHO PŘENOSNÉHO HLASOVÁNÍ, který bývá někdy označován 
jako systém jediného přenosného hlasování nebo kvótně preferenční či Hare-Clarkův systém. 
Při hlasování mají voliči možnost vytvoření pořadí kandidátů. Pro zvolení musí kandidát pře-
kročit Hareovu kvótu (později se začala k tomuto účelu užívat Hagenbach–Bischoffova meto-
da či Droopova kvóta), o níž bude řeč v té části této kapitoly, která pojednává o propočítávání 
mandátů, prvních preferenčních hlasů. Nejsou-li obsazena všechna křesla, pak se v druhém 
skrutiniu k hlasům pro kandidáta s nejnižším počtem obdržených hlasů nepřihlíží a dochází 
k přerozdělení hlasů podle druhých preferencí. Stejným způsobem je postupováno i s nadbyt-
kem hlasů již zvoleného kandidáta. Takto se postupuje až do obsazení všech mandátů. Jedná 
se pravděpodobně o nejsofi stikovanější volební systém na světě, který produkuje relativně 
stabilní vlády opírající se o dvě strany. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému 
užívaly v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů dvě země, což představuje jedno 
procento ze zkoumaných států, a to od roku 1921/2 Irsko a od roku 1947 Malta. V roce 1990 
byl použit v Estonsku. Používá se též v Austrálii pro oblast Tasmánie i pro federální Senát 
a v Severním Irsku při volbách do místních samospráv. Užívá se i v místních volbách ve Skot-
sku a při výběru některých reprezentantů na Novém Zélandu. V anglicky psaných textech se 
pro označení tohoto systému užívá zkratka STV (Single Transferable Vote). 
Systém jednojmenného přenosného hlasování bývá někdy chápán jako zvláštní typ volebního 

systému, lišící se jak od systému většinového, tak i od systému poměrného. Je tomu tak proto, že 
tento systém nepatří však mezi soustavy vota listinného: v systému jednojmenného přenosného 
hlasování volič volí přímo jednotlivé osoby – ne strany nebo jejich listiny, nedává se tedy hlas 
automaticky celé kandidátní listině jako při použití vázaných či přísně vázaných kandidátních 
listin. Tento systém se formálně orientuje na osobnosti bez ohledu na jejich stranickou přísluš-
nost. Volič si volně vybírá, kterým kandidátům dá své hlasy – v případě jednotné listiny všech 
kandidátů tak činí formou preferenčního hlasování či připisováním jmen kandidátů nových. Hla-
suje pouze pro kandidáty, které upřednostňuje, a to v jím zvoleném pořadí, aniž by pomáhal 
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ke zvolení těm kandidátům, jimž nepřeje. V ideálním případě probíhá volba všech poslanců 
v rámci jednoho celostátního volebního okruhu. Thomas Hare navrhoval zrušení malých voleb-
ních okresů a vytvořit po jednom pro Anglii, Skotsko a Irsko. Zdánlivě tak vzniká  kompromis 
mezi volbami jednotlivců podle většinového systému a volbami stran podle systému poměrného 
zastoupení. I když podstatou systému jednojmenného přenosného hlasování je možnost voliče 
sestavit pořadí jednotlivých kandidátů podle vlastní preference, vznikl jako výraz snahy co ne-
jpřesněji vyjádřit v parlamentu poměr politických sil v rámci veřejnosti. Proto je v této studii 
pojímán jako specifi cká podoba systému poměrného zastoupení, jehož podstatou není volba po-
mocí kandidátních listin. 

Systém jednojmenného přenosného hlasování je produktem liberalismu 19. století. Za původ-
ce jeho základní myšlenky je pokládán anglický učitel Thomas Wright Hill, jenž ji vyslovil již 
v roce 1821. Jeho návrh se poprvé uplatnil roku 1839 při volbách do municipální rady v Adelai-
dě, hlavním městě Jižní Austrálie. V Evropě byl poprvé použit v roce 1855 na návrh dánského 
ministerského předsedy a profesora matematiky Carla Andraeho, a to s cílem zajistit zvolení zá-
stupců menšin do společného parlamentu Dánska a Šlesvicka; tehdy bylo použito nejen techniky 
přenosu hlasu na jiného kandidáta, byl-li již kandidát první zvolen, ale i výpočet volebního čísla 
Hareovou metodou. Užíval se i od roku 1918 při volbách 11 poslanců do Dolní sněmovny v Ang-
lii, a to v universitních volebních okresích. Podle obdobných zásad navrhl v roce 1857 svůj sys-
tém Thomas Hare, který jej o dva roky později rozpracoval v díle Pojednání o volbě poslanců. 
Tuto práci vysoce ocenil John Stuart Mill v knize Úvahy o vládě ústavní, neboť odpovídala jeho 
představě o tom, že poslanec nemá zastupovat region či stranu, ale jednotlivé voliče. 

 Podle Milla se systém jednojmenného přenosného hlasování „blíží ideální dokonalosti“. 
Technickou přednost viděl hlavně v tom, že volič by mohl odevzdávat hlas pro kandidáta z kte-
rékoliv části země. Tím by prorážel monopol stran a organizovaných skupin při předvýběru 
kandidátů. Ale nejen to. Hlavní výhodu tohoto systému spatřoval Mill v možnosti zajistit zastou-
pení menšin, hlavně pak menšiny vzdělanců. V kontextu svého liberalismu spatřoval význam 
této změny v tom, že podle něho „jediná strana, u které je potřeba hledat doplnění nebo opravu 
instinktů demokratické většiny, je vzdělaná menšina“. Vzdělaná menšina by sice stále byla málo 
početná, ale v případě svého zastoupení v parlamentu „jako mravní síla vážila by daleko více na 
základě svých vědomostí a vlivu, jehož by se jí dostalo nad ostatními“. Podle Milla „ze všech 
způsobů, jimiž se může národní zastupitelstvo volit, je tento nejjistější k zajištění duševně schop-
ných zástupců... Skoro každá osoba, která se nějakým způsobem čestně vyznamenala, by tedy 
měla slušnou vyhlídku dosáhnout potřebnou kvótu, třebaže by neměla místní vliv a nepřísahala 
věrnost některé z politických stran...“8 Jak je patrné, hledal Mill v systému jednojmenného pře-
nosného hlasování ochranu duchovní či přirozené aristokracie před nešvarem demokracie, za 
který pokládal třídní diktát většiny. Zároveň ve využití schopností duchovní aristokracie viděl 
záruku jak obhajoby společenského zájmu, tak i odstranění již z antiky známých sebevražedných 
sklonů demokracie.

 Pravděpodobně dodnes je systém jednojmenného přenosného hlasování nejpřesnějším odra-
zem názorů voličů. Jeho velkou slabinou však je, že se jako jednoduchý jeví jen na první pohled. 
Problémem totiž zůstává, jak zajistit, aby byli zvoleni všichni poslanci parlamentu. Otázkou 
tedy není jen, jak zjistit základní nutný počet hlasů ke zvolení, ale jak převést případný nadbytek 

8 MILL, John Stuart: Úvahy o vládě ústavní. Praha: Svoboda, 1992, s. 98, 106, 101 a 102.
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hlasů u kandidátů s nejvyšší preferencí na kandidáty s preferencí nižší zajistit ono jednojmenné 
přenosné hlasování. Základem postupu jsou dvě simultánní techniky: (1) přeřazení nadbyteč-
ných hlasů voličů u již zvoleného kandidáta podle preferencí číslo dvě kandidátům dalším, (2) 
vyřazení kandidáta, který získal nejmenší množství hlasů a přeřazení jeho hlasů podle preferencí 
číslo dvě ostatním kandidátům. Tento postup má zajistit dosažení potřebného kvóra či mandá-
tového čísla u potřebného množství kandidátů tak, aby byly obsazeny všechny mandáty. Nej-
známější tzv. irský systém obsahuje kolem dvaceti pravidel, jak tento převod zabezpečit. Tato 
komplikovanost vede mnoho kritiků k tvrzení, že systém je nesrozumitelný pro průměrného vo-
liče – ovšem v samotném Irsku byl parlamentní návrh na změnu volebního systému již dvakrát 
odmítnout veřejností v referendu.

3. Smíšený systém 

V případě smíšených systémů je způsob přepočtu hlasů voličů na mandáty prováděn tak, že 
nelze hovořit ani o čistém většinovém ani o ryzím systému  poměrném, nebo se jedná o kombi-
naci obou dvou systémů. V praxi lze nalézt velice mnoho příkladů takovéhoto míchání, z nichž 
za nejznámější lze pokládat: 
• KOEXISTENCE. V takovémto systému jsou různé metody a procedury užívány v odlišných 

volebních obvodech. Tento způsob volby byl použit například v Kostarice (1913), v Řecku 
(1956); v Panamě je užíván od roku 1983, kde některé obvody užívají poměrný systém, jiné 
pak většinový. 

• PERSONALIZOVANÉ PROPORČNÍ ZASTOUPENÍ. Při tomto přístupu se část parlamentu 
volí na základě většinového systému a druhá část pomocí systému kandidátních listin. Zvlášt-
ností, které tento systém odlišuje od paralelního, je skutečnost, že funguje „kompenzačně“: 
mandáty, které strana získá v jednomandátových většinových okruzích, jsou odečteny od cel-
kového množství mandátů, které tato strana získala v rámci systému poměrného zastoupení. 
Jedná se tedy o smíšený systém závislé kombinace. Například s celostátním ziskem 15 % 
hlasů v systému poměrného zastoupení nezíská žádný mandát v jednomandátových obvodech 
většinového systému, je tento výsledek upraven tak, aby tato měla nakonec v parlamentu 
patnáctiprocentní zastoupení. Naopak strana, která se 60% podporou získá 60 % mandátů 
v rámci většinového systému, neobdrží žádné křeslo v rámci poměrného systému. Tento sys-
tém je tedy v zásadě proporční, ovšem zajišťuje i geografi ckou reprezentaci. Poprvé byl tento 
systém použit v Dánsku roku 1915. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému uží-
valo v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů 9 zemí, což představuje 4,5 % ze 
zkoumaných států. Tabulka číslo 4 ukazuje rozdíly při rozdělování křesel v rámci odlišných 
systémů v těchto zemích.9 V anglicky psaných textech se pro označení tohoto systému užívá 
zkratka MMP (Mixed Member Proportional).

• PARALELNÍ SYSTÉM. V tomto případě se jedná o univerzální kombinaci systému většino-
vého se systémem poměrným. Volič má dva hlasy, přičemž jeden dává straně, hnutí či koalici, 
druhý dává kandidátovi za jednomandátový volební obvod. Jedná se tedy o smíšený systém 

9 Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Cit. vydání, s. 91.
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nezávislé kombinace. V roce 1933 použila jako první tento systém Brazílie. Dnes je tento 
způsob volby parlamentu poměrně častý, ovšem s velkou variací poměru poslanců volených 
podle většinového a poměrného systému. Podle statistiky z knihy Podoba volebního systému 
užívalo v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů 21 zemí, což představuje 10,6 % 
ze zkoumaných států. Tabulka číslo 5 ukazuje rozdíly při rozdělování křesel v rámci odlišných 
systémů ve vybraných zemích.10 V anglicky psaných textech se pro označení tohoto systému 
užívá označení Parallel System.

• RŮZNÉ VRSTVY. Volby probíhají v jednomandátových okruzích, ale ve dvou či více kolech, 
přičemž v různých kolech jsou užívány různé systémy. Typickým příkladem je dvoukolový 
systém, kdy se v prvním kole užívá absolutní většinový sytém a v druhém proporční. Takto 
se volil parlament v Korejské republice v roce 1960 a opět v roce 1987, v Mexiku od roku 
1986 a na Tai-wanu  od roku 1991. Někteří autoři uvádějí jako příklad takovéhoto přístupu 
i způsob, kdy se v prvním kole užívá systém absolutní většiny a v druhém relativní většiny.  

4. Ostatní  systémy 

Existuje několik systémů, které někteří autoři přiřazují mezi většinové jiní zase mezi poměrné 
či smíšené. Je tomu tak proto, že užívají volební metody, které umožňují vytvoření parlamentní 
reprezentace podobné důsledkům užití obou základních principů. Proto se též někdy tyto systé-
my charakterizují prostě jako „ostatní“. Jejich další zvláštností je velmi řídké užívání.

Při hlasování v mnohomandátových okruzích při většinovém systému je možné rozlišit ještě 
dva systémy podle způsobu hlasování, které někdy bývají uváděny jako zvláštní systémy: limi-
tované a kumulativní hlasování. 
• LIMITOVANÉ HLASOVÁNÍ. Jedná se o systém orientovaný na kandidáty v mnohomandá-

tových okruzích, kdy volič má více než jeden hlas – ale méně, než je počet rozdělovaných 
mandátů. Kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů, získají i mandáty. Podle statistiky z knihy Po-

Tabulka č. 4: STÁTY UŽÍVAJÍCÍ PERSONALIZOVANÉ PROPORČNÍ ZASTOUPENÍ

10 Tamtéž, s. 112.

Stát Počet mandátů 
v poměrném systému

Počet mandátů 
ve většinovém systému

Albánie 40 (29 %) 100 (71 %)

Bolívie 62 (48 %) 68 (52 %)

Německo 299 (50 %) 299 (50 %)

Maďarsko 210 (54 %) 176 (46 %)

Itálie 155 (25 %) 475 (75 %)

Lesotho 40 (33%) 80 (67 %)

Mexiko 200 (40 %) 300 (60 %)

Nový Zéland 55 (46 %) 65 (54 %)

Venezuela 65 (39 %) 100 (61 %)
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doba volebního systému (jejíž autoři tento systém nezařazují mezi většinové systémy) užívala 
v roce 2004 tento systém při volbě svých parlamentů pouze jedna země, a to Španělsko od 
roku 1977 pro volby do horní komory parlamentu, což představuje 0,5 % ze zkoumaných stá-
tů. Je ale užíván pro různé lokální volby, například na území Gibraltaru. V anglicky psaných 
textech se pro označení tohoto systému užívá zkratka LV (Limited Vote).
Tento systém jako první navrhl Condorcet již v roce 1793. V roce 1867 byl tento sys-

tém zaveden pro některé volby ve Velké Británii a o něco později také v Itálii, Portugalsku 
a Španělsku. Při volbách parlamentu byl využit v Brazílii, v Argentině,  Bolívii a Peru. Spe-
ciální formou limitovaného hlasování je pouze jeden hlas pro jednoho voliče – jak to navrho-
val francouzský revolucionář Antonie-Luise-Leon de Saint-Just v roce 1793 – což je metoda 
někdy nazývaná jeden nepřenosný hlas a byla užívána v Japonsku po roce  1900 a opět po 2. 
světové válce.
• KUMULATIVNÍ HLASOVÁNÍ. Tento systém předpokládá, že volič má při hlasování ve 

vícemandátovém obvodu více hlasů – třeba tolik, kolik je mandátů – , přičemž má možnost 
přidělit více než jeden hlas pro jednoho kandidáta. Jedná se o metodu, kterou jako první na-
vrhl britský poslanec Jamese Garthem Marshall v roce 1853. Byla užívána například od roku 

Tabulka č. 5: VYBRANÉ STÁTY UŽÍVAJÍCÍ PARALELNÍ SYSTÉM

Stát Počet mandátů 
v poměrném systému

Počet mandátů 
ve většinovém systému

Andora 14 (50 %) 14 (50 %)

Arménie 56 (43 %) 75 (57 %)

Ázerbajdžán 25 (20 %) 100 (80 %)

Gruzie 150 (64 %) 85 (36 %)

Guinea 76 (67 %) 38 (33 %)

Japonsko 180 (37,5 %) 300 (62,5 %)

Kazachstán 10 (13 %) 67 (87 %)

Korejská republika 56 (19%) 71 (50%)

Litva 70 (50%) 16 (67%)

Monako 8 (33%) 272 (80%)

Pákistán 70 (20%) 208 (80%)

Filipíny 52 (20%) 225 (50%)

Rusko (do roku 2005) 225 (50%) 65 (54%)

Senegal 55 (46%) 25 (74%)

Seychelské ostrovy 9 (36%) 176 (78%)

Taiwan 49 (22%) 41 (65%)

Tádžikistán 22 (35%) 400 (80%)

Thajsko 100 (20%) 13 (15%)

Timor-Leste 75 (85%) 37 (20%)

Tunisko 52 (80%) 225 (50%)

Ukrajina 225 (50%) 71 (50%)
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1869 do roku 1980 ve volbách do státního zákonodárného sboru státu Illinois, USA, ale též na 
přelomu 19. a 20. století v Chile, Brazílii a Peru.

• SYTÉM JEDINÉHO NEPŘENOSNÉHO HLASU. V tomto systému má každý volič jeden 
hlas, ovšem volba se koná ve vícemandátových obvodech. Mandát pak získávají kandidáti, 
kteří obdrží nejvíce hlasů. Například ve čtyřmandátovém obvodě takto může ke zvolení sta-
čit o něco více než 20 % hlasů. Naopak strana, která získá celkem 75 % odevzdaných hlasů 
rozptýlených souměrně mezi tři kandidáty, může dostat pouze tři ze čtyř míst. Uvádí se, že 
tento systém zvyšuje možnosti malých stran, ovšem například ve volbách roku 1980 japonští 
Liberální demokraté získali 55 % mandátů na základě 48 % hlasů. Tento způsob navrhoval 
již během Velké francouzské revoluce pro volbu Národního shromáždění Saint-Just. Podle 
statistiky z knihy Podoba volebního systému užívaly v roce 2004 tento systém při volbě svých 
parlamentů čtyři země, což představuje 2,0 % ze zkoumaných států: Afghánistán, Jordánsko 
plus tichooceánské ostrovy Pitcarin a Vanatu. Nejznámější využití je ale z japonských voleb 
v letech 1948 až 1993. V anglicky psaných textech se pro označení tohoto systému užívá 
zkratka SNTV (Single Non-Transferable Vote).

• BORDŮV SYSTÉM. Jedná se o systém orientovaný na kandidáty, který lze užívat v jedno-
nomandátových i v mnohomandátových okruzích. Obdobně jako v systému alternativního 
hlasování jsou voliči vyzváni, aby na kandidátní listině očíslovali všechny kandidáty podle 
preference, kterou jim přisuzují. Každé preferenci je přisouzena hodnota stupňovaná podle 
jednotného pravidla – například na ostrově Nauru je první preference 1, druhá polovina, třetí 
třetina atd. Hodnoty jsou sečteny a kandidát či kandidáti, který (kteří) získal (získali) nejvyšší 
součet, obdrží mandát. Tento systém v roce 1770 jako první navrhl francouzský matematik, 
fyzik a politický vědec Jean-Charles de Borda. Podle statistiky z knihy Podoba volebního 
systému (jejíž autoři tento systém nezařazují mezi většinové systémy) užívala v roce 2004 tuto 
metodu v upravené podobě pouze jedna země, a to pacifi cký ostrov Nauru, což představuje 
0,5 % ze zkoumaných států. V anglicky psaných textech se pro označení tohoto systému užívá 
zkratka BC (Borda Count).

5. Propočet získaných mandátů

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že převod hlasů voličů na mandáty lze provádět mnoha způ-
soby, přičemž výsledek může být velmi různý. Ve skutečnosti je situace ještě složitější, neboť při 
propočtu hlasů potřebných pro získání mandátů lze i v rámci jednoho typu systému použít různé 
způsoby. Například důležitým aspektem charakterizujícím volební systémy je velikost obvodu, 
v němž probíhá hlasování a z něhož je odvozováno vypočítání mandátů. Z tohoto hlediska exis-
tují tři hlavní typy spojení mandátů a velikosti obvodu: 
• Jeden celostátní obvod. V tom případě všichni voliči obdrží stejné kandidátní listiny. Takto se 

volí například na Slovenku Národní rada a v Česku poslanci do Evropského parlamentu.  
• Několik regionálních obvodů. V každém obvodě obdrží volič na kandidátkách stran, hnutí 

i koalic odlišné kandidáty. Na základě regionálních výsledků se poté přerozdělují mandáty. 
Takto se například volí ve většinovém  systému senátoři České republiky.  

• Kombinace regionálních obvodů a celostátního propočítávání. Kandidátky jsou regionálně 
odlišené,  ale mandáty se přidělují na celostátní úrovni. 
Platí zákonitost, že čím je počet mandátů ve volebním okruhu větší, tím více jejich rozdělení 
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odpovídá rozdělení názorů voličů. Přitom počty mandátů v jednotlivých okruzích se pohybují 
například ve Švédsku od dvou do 49, v Itálii od jednoho do 35, v Holandsku či na Slovensku 
existuje jen jeden volební okruh a volič hlasuje přímo o osudu všech 150 mandátů. Podle někte-
rých výpočtů je průměrná velikost jednoho okruhu v západních demokraciích 20 mandátů. Nejde 
ale jen o problém volebního práva z hlediska rovnosti hlasů – jde i o technický problém, který 
různé volební systémy řeší různě. Například:
a)  Volič má tolik hlasů, kolik je mandátů, ovšem každý hlas je přidělován různým kandidátům.
b)  Kumulativní hlasování, v němž má volič také tolik hlasů, kolik má být v obvodu obsazeno 

mandátů, ovšem může je přidělit menšímu množství kandidátů – třeba i jen jednomu. Tento 
způsob voleb je znám ze Švýcarska.

c)  Omezené volební právo, v němž má volič o jeden či více hlasů méně, než kolik je mandátů. 
Tento způsob hlasování byl poprvé navržen ve Francii již v roce 1793 Condorcetem, ale nebyl 
přijat. V praxi se užíval ve Velké Británii, Itálii, Španělsku, Portugalsku atd. Nejznámější je 
jeho aplikace v Japonsku.
Možnosti variací propočtu převodu hlasů na mandáty je obzvlášť velká v případě systému 

poměrného zastoupení. To se může zdát paradoxní, neboť tento systém byl vytvořen právě proto, 
aby umožnil přesnější  ofotografování poměru politických sil ve zmenšené parlamentní podobě. 
Tuto skutečnost může ilustrovat několik základních příkladů.

Výchozí otázkou je, jak zjistit, kolik hlasů připadá na jeden mandát. Východiskem je zjištění 
volebního čísla – kterému se někdy též říká volební kvocient. Právě volební číslo slouží při 
používání Hareovy metody a metod od ní odvozených k přidělování mandátů v první fázi pro-
počtu výsledku voleb. Vyjadřuje minimální počet hlasů, který strana musí získat, aby obdržela 
mandát. Propočet pak je prostý – strana získala tolik mandátů, kolikrát je počet hlasů jež získala 
dělitelným volebním číslem. Jenže volební číslo se dá zjistit dvěma hlavními způsoby, které lze 
dále členit.
• Automatické volební číslo někdy nazývané téže fi xní či konstantní kvocient. Nevypočítává se, 

je zákonem stanoveno před volbami a je shodné pro všechny volební obvody. Kolikrát strana 
automatické volební číslo naplní, tolik získá mandátů. Při použití automatického volebního 
čísla nelze předem určit, kolik mandátů bude obsazeno, neboť není znám počet odevzdaných 
hlasů – nebo před volební nocí říci, z kolika poslanců se parlament skládá. Pravděpodobným 
autorem tohoto postupuje byl v roce 1874 Švýcar Karl Bürkli. Tato technika bývá někdy na-
zývána bádenský systém, neboť byla použita ústavou Bádenska z roku 1919. Automatické 
volební číslo bylo též aplikováno ve Výmarské republice, kde bylo v rámci tří skrutinií auto-
matickým volebním číslem 60 tisíc hlasů na jeden mandát. 

• Proměnné volební číslo je propočítáváno až během volební noci, a to z množstvích odevzda-
ných platných hlasů. Existuje ovšem celá řada různých způsobů, jak k výsledku dospět (při-
čemž výsledek se zpravidla zaokrouhluje):
– Jednoduchý či Harův kvocient: volební číslo je získáno tak, že v každém obvodu je počet 

získaných hlasů dělen počtem mandátů – když V je počet získaných hlasů a S počet man-
dátů, které mají být obsazeny, pak volební číslo je 

– Hagenbach-Bischoffův kvocient: volební číslo je získáno tak, že v každém obvodu je počet 

S
V

;
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získaných hlasů dělen počtem mandátů zvětšeným o jeden – když V je počet získaných 
hlasů a S počet mandátů, které mají být obsazeny, pak volební číslo je 

– Droopův kvocient: volební číslo je propočítáváno stejně jako v případě Hagenbach-
Bischoffova kvocientu, ale výsledek je zvětšen o jeden – když V je počet získaných hlasů 
a S počet mandátů, které mají být obsazeny, pak volební číslo je 

– Imperiali kvocient: volební číslo je získáno tak, že v každém obvodu je počet získaných 
hlasů dělen počtem mandátů zvětšeným o jeden – když V je počet získaných hlasů a S po-
čet mandátů, které mají být obsazeny, pak volební číslo je 

– Zdvojený kvocient: výpočet volebního čísla je kombinací techniky automatického volební-
ho čísla a Hareova kvocientu. V první fázi je volební číslo fi xní a odpovídá minimu počtu 
hlasů nutných k získání možnosti podílet se na přidělování mandátů. V druhé fázi se počítá 
pouze s těmi, kteří byli úspěšní v první fázi. Bývá užívána v Latinské Americe, konkrétně 
v Bolivii, Kostarice a v Ekvádoru.  

Problém ale je, že po přidělení mandátu pomocí volebního čísla může zůstat řada mandátů ne-
obsazena. Lze uvézt jednoduché příklady. Vše je prosté, jestliže se v obvodě rozhoduje o osudu 
10 mandátů a ze 100 tisíc platných hlasů jedna strana obdržela 30 tisíc a sedm stran po deseti ti-
sících, pak první strana získala tři mandáty, zbývajících sedm po jednom mandátu. Jenže v praxi 
bývá toto počítání poněkud komplikovanější. Pro názornost je možné uvést jiný příklad. 

Výchozí situace: Ve volebním obvodu se rozhoduje o obsazení 6 mandátů. Z 295 tisíc oprávně-
ných voličů přišlo k volebním urnám 253 tisíc, ovšem 13 tisíc hlasů bylo neplatných. Bylo tedy 
odevzdáno celkem 240 tisíc platných hlasů. 

1. krok: Z daného počtu platných hlasů se propočte tzv. volební číslo (či kvocient) dané napří-
klad poměrem odevzdaných platných hlasů k množství mandátů obsazovaných v obvodu (tzv. 
Hareova metoda). Pak tedy je volebním kvocientem 40 tisíc, neboť 240 tisíc děleno šesti se právě 
rovná tomuto číslu. 

2. krok: V obvodu se ucházeli o přízeň voličů kandidáti tří politických stran, které obdržely při 
prvním počítání – tzv. skrutiniu – tolik mandátů, kolikrát se volební kvocient vešel do počtu jimi 
získaných hlasů. Jestliže strana X získala 135 tisíc platných hlasů, dostává v prvním skrutiniu 
3 mandáty (135 tisíc děleno 40 tisíci se rovná 3,375), strana Y po zisku 75 tisíc hlasů 1 mandát 
(75 tisíc děleno 40 tisíci se rovná 1,875) a strana Z při zisku 30 tisíc hlasů neobdržela žádný 
mandát (30 tisíc děleno 40 tisíci se rovná 0,75).

Nová situace: Již z těchto několika údajů je patrný základní problém – v prvním skrutiniu 
zůstaly neobsazeny 2 mandáty. Zároveň zůstala řada platných hlasů „nevyužita“: v případě stra-
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ny X je to 15 tisíc hlasů, u strany Y jde o 35 tisíc hlasů a u strany Z o všechny získané hlasy číta-
jící 30 tisíc. Co s neobsazenými mandáty? Tato otázka představuje klasický technický a politický 
problém systému poměrného zastoupení, jádro tzv. volební aritmetiky.

3. krok: Přidělování mandátů zbylých z prvního či druhého skrutinia může být zjednodušeno 
využitím prostých metod, jako je:
• METODA NEJVĚTŠÍHO ABSOLUTNÍHO ZBYTKU (tzv. Hagenbachův systém) – zbylý 

mandát či mandáty připadnou straně nebo stranám s největším množstvím nevyužitých hlasů. 
Takto jsou v malých obvodech zvýhodněny menší strany. Umožňuje ale tzv. Alabamský pa-
radox – situaci, kdy strana (či v případě výpočtu množství poslanců za stát v poslanecké sně-
movně amerického Kongresu) ve větším zastupitelském sboru získá při stejném množství 
obdržených hlasů (v případě Kongresu počtu obyvatel) méně mandátů. 

• METODA NEJVĚTŠÍHO RELATIVNÍHO ZBYTKU – nesrovnává absolutní zbytky hlasů 
stran, nýbrž poměry zbylých mandátů se zbylými hlasy pro jednotlivé strany. Metoda zvýhod-
ňuje velké strany. V minulosti byla zřídka užívána, dnes již nikoliv. 

• METODA NEJVĚTŠÍHO PRŮMĚRU – počet hlasů pro kandidátní listinu strany je vydělen 
počtem mandátů, které získala při prvním skrutiniu. Zbylý mandát získá strana, která vykáže 
největší průměr hlasů na zisk jednoho mandátu. Operace se provádí tak dlouho, dokud nejsou 
obsazeny všechny mandáty. I tento systém zvýhodňuje nejsilnější strany. Je nejčastěji užívána. 
V souvislosti s přidělováním mandátů v systému poměrného zastoupení se ale povětšině užívá 

jiné členění metod. V následujícím přehledu je položen důraz na ty, které byly užívány v Česko-
slovensku či v Česku a na Slovensku.
• HAREOVA METODA. Hareova metoda je spojena s objevením tzv. jednoho přenosného hla-

su v roce 1859, a to ve Velké Británii Thomasem Harem a Carlem Andræm v Dánsku. V této 
souvislosti se hovoří o prosté kvótě. Výpočet je snadný: strana získává tolik mandátů, kolikrát 
je beze zbytku volební číslo obsaženo v množství platných hlasů, které byly pro stranu ode-
vzdány. Při použití této metody se objevuje velký problém: zůstávají zbytky. Ve Spojených 
státech se někdy uvádí, že ještě před Harem jako první tuto metodu defi noval Alexander Ha-
milton, a to konkrétně v roce 1791. Bývá používána k výpočtu mandátového čísla. Tato meto-
da byla použita za 1. a 3. Československé republiky při volbách do Národního shromáždění. 

• HAGENBACH–BISCHOFFOVA METODA. Tuto metodu navrhl v roce 1888 švýcarský 
profesor medicíny a místní politik Eduard Hagenbach–Bischoff jako zdokonalení Hareovy 
metody. Její podstatou je dělení získaných hlasů počtem mandátů zvětšeným o jeden. Strana 
získává tolik mandátů, kolikrát je v množství platných hlasů, které byly pro stranu odevzdány, 
beze zbytku obsažen počet obsazovaných mandátů zvětšený o jeden. Její výhoda je v tom, že 
snižuje velké zbytky hlasů, které při využití Hareovy metody zůstávaly nevyužity. Uvedený 
princip je používán i v Droopově formuli – pojmenované podle  londýnského advokáta Hen-
ryho R. Droopa, který tuto metodu navrhl v roce 1868 či 1869 také ve snaze omezit problémy 
se zbytky hlasů a mandátů při využití Hareovy metody. Protože Hagenbach–Bischoffova me-
toda stanovila pro druhé skrutinium jinou formuli – počet všech hlasů stran se dělí postupně 
počtem již přikázaných mandátů zvětšeným o jeden – pokládají, byť zcela výjimečně, někteří 
teoretici právě metodu pro druhé skrutinium za podstatu Hagenbach–Bischoffovy metody. 
Hagenbach–Bischoffova metoda se používala v 1. republice v komunálních volbách a ve 
druhém skrutiniu voleb do Národního shromáždění. V České a Slovenské Federativní Repub-
lice byla používána ve volbách do Federálního shromáždění i národních rad; v samostatném 
Česku se s její pomocí přidělovaly mandáty ve volbách roku 1998.
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Vedle těchto metod byly vytvořeny i postupy, které mají umožnit přidělení všech mandátů 
jednou matematickou operací. Tyto metody jsou založeny na obecném principu, podle něhož je 
počet zbylých hlasů pro strany vydělen postupně předem defi novanou řadou po sobě jdoucích 
čísel.
• D’HONDTOVA METODA. V roce 1872 vyslovil belgický profesor občanského práva Vic-

tor d‘Hondt zásadu, že žádná strana nemá nárok na mandát dříve, dokud mandát neobdržela 
strana s větším počtem hlasů. Je dnes nejužívanějším způsobem výpočtu mandátů v systému 
poměrného zastoupení. Hlasy stran jsou seřazeny podle množství a první mandát získá ten, 
kdo má nejvíc hlasů. Dále jsou hlasy stran děleny dvěma, třemi atd., přičemž další mandát 
opět získá ten, kdo má nejvíce hlasů. Dělení pokračuje tak dlouho, dokud nejsou obsazeny 
všechny mandáty. Tento postup také bývá někdy nazýván metoda největšího průměru. Dělí 
se tedy řadou přirozených po sobě jdoucích čísel, která začíná číslem 1 (řada 1, 2, 3, 4 atd.). 
Výhoda této metody je v tom, že rozdělí všechny mandáty již v prvním kole bez potřeby 
přerozdělování v dalších skrutiniech. V americké literatuře se někdy uvádí, že autorem této 
metody byl Thomas Jefferson, který ji navrhl již v roce 1792. 
D’Hondtova metoda bývá často používaná v nejrůzněji modifi kované podobě. Například:
– METODA IMPERIALI vynechává dělení číslem 1. Tím se zmírňuje výhoda velkých stran, 

neboť rozdíl mezi dělením čísly 1 a 2 se ve srovnání s rozdílem dělení mezi čísly 2 a 3 
zmenšuje o polovinu;

– SAINTE-LAGÜEOVA METODA, známá někdy jako zrcadlová formule, dělí řadou přiro-
zených lichých čísel 1, 3, 5 atd. Předností této metody je matematicky průkazná neutralita 
vůči velkým i malým stranám či koalicím. V roce 1910 ji navrhl francouzský matematik 
André Saint-Laguë;

– METODA VYROVNÁVACÍ se někdy nazývá upravená Sainte-Lagüeovou metoda. Neza-
číná dělit číslem 1, ale číslem 1,42. – řada dělitelů začíná číslem 1,42 (které je získané jako 
druhá odmocnina čísla 2) a pokračující řadou přirozených celých čísel (řada 1,42 a dále 
2, 3, 4 atd.). Tím se zhoršuje přístup malých stran k prvnímu mandátu. Navíc tato metoda 
ohrožuje nezávislé kandidáty;

– DÁNSKÁ METODA dělí čísly 1, 4, 7, 10 atd., což je postup, který výrazně zvýhodňuje 
malé strany;

– HUNTINGTONOVA METODA dělí řadou čísel získanou druhou odmocninou výpočtu n . 
(n – 1), kde n jsou čísla 1, 2, 3 atd. Matematicky jde o naprosto přesný systém nazývaný též 
metoda rovných poměrů. Při použití n = 1 však každá strana získává alespoň jeden mandát. 
Ve Spojených státech je používána při výpočtu množství prezidentských elektorů za jed-
notlivé státy a počtu poslanců států (podle Ústavy USA každý stát musí mít ve Sněmovně 
reprezentantů alespoň jednoho zástupce bez ohledu na počet obyvatel).

Každá z uvedených metod volební aritmetiky má své výhody a nevýhody. Tyto výhody a ne-
výhody jsou do té míry relativní, že lze pokládat například jednoduchost za výhodu kompen-
zující nepřesnost, či určitou konkrétní nepřesnost považovat za výhodnou pro tu stranu, která 
rozhoduje o volebních pravidlech. Tabulka číslo 6 ukazuje rozdíly v rozdělení mandátů, k nimž 
dospěli Rein Taagepera a Mathew Shugart11 při přepočítávání výsledků voleb v obvodu s pěti 
mandáty za použití různých systémů metod.

11 TAAGEPERA, Rein, SHOUGHT, Matthew Soberg: Seats and Votes. The Effects and  Determinants of Electoral Sys-
tems. New Haven and London, Yale  University Press 1989, s. 34.
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V některých přehledech volebních technik lze mezi  metodami vpočtu jako speciální typ nalézt 
i systém jednojmenného přenosného hlasování. Je tomu tak proto, že tento systém je sice zpravi-
dla počítán mezi systémy poměrného zastoupení, ale má vnitřně zabudovanou speciální metodu 
převodu volebních hlasů na rozdělení mandátů. Jako zvláštní metodu lze i pokládat alianční sys-
tém, který je v současnosti znám z Finska, Nizozemska a především ze Švýcarska. Podle tohoto 
uspořádání několik stran může uzavřít dohodu, že hlasy získané ve volbách odděleně mají být 
počítány společně.  Obdobně lze za zvláštní metodu podkládat již zmiňované personalizovanou 
proporční reprezentaci užívanou při volbách do Spolkového sněmu v Německu, ale i v Estonsku 
od roku 1992 a na Novém Zélandu na základě referenda v roce 1993. 

6. Příčiny a povaha změn

Jak již bylo řečeno, politické strany a mocenské elity upřednostňují ten volební systém, který 
pokládají pro sebe za výhodnější vzhledem ke své aktuální pozici a oblibě u voličů. Existují 
ale i autoři, kteří se snaží nalézt ve výměnách volebních systémů určité obecnější zákonitosti. 
Například podle Colomera vývoj směřuje „ve prospěch stále větších inklusivních, méně riskant-
ních formulí: od nepřímých k přímým volbám, od jednomyslnosti k většinovým pravidlům, od 
většinových pravidel ke smíšeným systémům a poměrnému zastoupení (jinými slovy k větším 
zastupitelským sborům, obvodům a kvótám)“. Inkluzivnější volební systém je podle tohoto au-
tora ten, který více využívá pravidla poměrného zastoupení, zatímco exkluzivnější výrazněji 
využívají pravidla většinová. To tedy znamená, že vývoj spěje od jednoho absolutního vítěze 
a absolutně poraženého k méně hazardnímu relativnímu vítězi a relativně poraženému pomocí 
systému poměrného zastoupení. Je ale nutné brát v úvahu tendenci k „institucionální sebe-repro-
dukci“ – změnu pravidel volby provádí ti, kdo byli zvoleni. 12 

Již citovaný Colomer, který pracuje s databází týkající se 94 států od začátku 19. století, uvá-
dí, že v daném období proběhlo 154 změn volebních systémů v 56 zemích, z toho se 126 týkalo 
voleb do parlamentů a 28 prezidentských voleb. V současné demokratické vlně pak proběhlo 
36 změn ve 29 státech. Pro potřeby této studie je nejdůležitější ta část Colomerovy analýzy, 

Tabulka č. 6: ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ ZA POUŽITÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ A METOD

Dělitel
Hlasy pro strany v procentech

Systém – metoda48,5 29,0 14,0 7,5 1,0
Mandáty pro strany

– 5 0 0 0 0 většinový relativní

0,5 4 1 0 0 0 Imperiali

1 3 2 0 0 0 d’Hondt

1,42 3 1 1 0 0 vyrovnávací

2 3 1 1 0 0 Sainte- Lagüe

3 2 1 1 1 0 dánská

12 Viz Handbook Of Electoral System Choice. Cit. vydání, s. 14.
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která se týká 82 hlavních změn voleb do zákonodárnych sborů od 19. století, které proběhly 
ve 41 státech. Při základním dělení na nepřímé volby, většinový, poměrný a smíšený systém 
proběhly ovšem v některých zemích několikeré změny. Tyto opakované úpravy byly převážně 
soustředěny do oblasti Středomoří: v Řecku bylo devět velkých změn, ve Francii sedm, v Itálii 
a Portugalsku po šesti, a ve Španělsku čtyři – na rozdíl od států ve zbytku světa, kde proběhlo 
v průměru okolo tří změn (s výjimkou Brazílie, kde bylo šest velkých změn, a Dánska, kdy byly 
změny čtyři). Z oněch 82 hlavních změn systémů pro volby do parlamentů jich 66 směřovalo 
k inkluzivnějším pravidlům voleb, zatímco pouze 16 směřovalo opačným směrem – což je po-
měr 4 : 1. Tuto skutečnost vyjadřuje tabulka číslo 7.  

Během současné vlny demokratizace proběhlo podle těchto Colomerových výpočtů celkem 
19 změn volebních systémů do zákonodárného sboru, z nichž 14 bylo směrem k inkluzivnějším 
pravidlům, zatímco pouze pět k pravidlům exkluzivnějším – poměr změn byl tedy 3 : 1. Tuto 
skutečnost podrobněji charakterizuje tabulka číslo 8. V případě východní Evropy byly změny 
v poměru 6 : 0 ve prospěch inkluzivnějšího systému. 

V souhrnu lze říci, že k oběma uváděným volebním principů je možné mít řadu výhrad – 
a právě tak se dovolávat i řady předností každého z nich. Zatím se zdá, že základní kompromis 
směřuje k zavádění systému poměrného zastoupení s kvory pro vstup do zastupitelského orgá-
nu – což by mělo zajistit jak relativně velkou přesnost odrazu názorů veřejnosti,  tak i stabilitu 
vlády.

Tabulka č. 7: HLAVNÍ ZMĚNY VE VOLBÁCH DO PARLAMENTŮ

původní systém
Nový systém

nepřímý většinový smíšený poměrný
Nepřímý * 12 1 5

Většinový 2 * 13 27

Smíšený 0 1 * 8

Poměrný 0 7 6 *

Poznámka: změny v trojúhelníku nad úhlopříčkou složenou z hvězdiček směřují k inkluzivnějšímu volebnímu 
systému (66 změn), v trojúhelníku pod úhlopříčkou k více exkluzivnějšímu systému (16 změn). 

původní systém
Nový systém

většinový smíšený poměrný
Většinový * 8 3

Smíšený 0 * 3

Poměrný 2 3 *

Tabulka č. 8: HLAVNÍ ZMĚNY VE VOLBÁCH DO PARLAMENTŮ V SOUČASNÉ VLNĚ DEMOKRATITZCE 

Poznámka: změny v trojúhelníku nad úhlopříčkou složenou z hvězdiček směřují k inkluzivnějšímu volebnímu 
systému (14 změn), v trojúhelníku pod úhlopříčkou k více exkluzivnějšímu systému (5 změn).


