
SEKČNÍ ŠÉF DR. BOBEK: 

OBTÍZE POMĚRNÉHO ZASTOUPENÍ. 

R
evoluční Národnf shromáždění přijalo systém poměrného zastoupení pro veškeré volby bez jediného 
hlasu odporu. Ze v republice může býti princip representativní demokracie uveden ve skutek je

dině zásadou poměrného zastoupení, o tom nebylo ani v ústavním výboru ani v plénu Národního shro
máždění 'vůbec debatováno. Népatrný byl jen zápas o formu poměrného zastoupení, pokud totiž šlo 
o otázku, jak zjišťovati výsledek skrutinia a bitva svedena jedině o to, zda voličům má býti ponechána 
volnost jednotlivé kandidáty škrtati nebo sestavovati z různých úředních kandidátních 'listin listinu 
novou. Než i tento zápas během let rozhodnut tak, že dřívější intensivní volání po volných kandidát
ních listinách utuchlo a nabylo snad již všeobecně vrchu přesvědčení, že t. zv. závazné kandidátní listiny 
žádné straně neubližují a naopak, že pro stabilitu parlamentních stran a tím i pro stabilitu vlády zá
vazné kandidátní listiny jsou nutným předpokladem. 

Také v praxi se princip poměrného zastoupení 1'ychle vžiL obavy, že by pro malé venkovské obce 
byl tento systém volebního práva příliš obtížným, ukázaly se bezdůvodnými, neboť i v těchto obcích 
se až na výjimky pranepatrné, vesměs volí ·podle poměrného zastoupení a případy zásady relativní většiny 
možno spíše přičítati promešká.ní lhůty k žádosti za zastoupení poměrné se strany, která při relativní 
většině zůstane menšinoU} bude proto tuším co nejdříve dána možnost poměrné zastoupení vysloviti 
závazně pro všechny obce bez rozdílu. Pro obě komory Národního shromáždění zbudovali jsme pak 
systém tak příkladně spravedlivý, že při volbách v r. 1920 nečinila u jednotlivých stran diference mezi 
percentem straně odevzdaných hlasů ci percentem přikázaných mandátů ani jedno percento, v r. 1925 
pak ani jeden a půl percenta. Výsledek tedy, s nímž nemůže se pochlubiti před cizinou ani jediný druhý 
stát. Náš volební systém byl - jak zvěčnělý německý politik prof. Dr. Spiegel prohlásil v senátu -
propracován až do nejjemnějších podrobností. Má však tento náš systém podle mého názoru nejen 
své přednosti, má i své vady, ne v sobě samém, nýbrž ve svých důsledcích. Zásada totiž, že každé 
straně dostane se mandátu, vykáže-li při skrutiniu aspoň volební číslo, svádí zejména při volbách do 
obcí strany k tomu, že disponují-li aspoň přibližně počtem voličů pro volební číslo potřebným, vcházejí 
velmi často v omyl, že již tato jediná okolnost je důvodem pro samostatnou kandidaturu. Místo, aby 
s druhou silnou stranou uzavřely spravedlivý kompromis o společné kandidátce, ohlašují kandidátku 
samostatnou, a tím povstává u nás nebezpečný zjev, že počet stran stále stoupá, jako bychom jich pro 
malý svůj stát neměli právě dost. 

Systém poměrného zastoupení, pro spravedlivý výsledek voleb jistě nepostradatelný, má však 
i další, a to značnou vadu. Systém tento velikou měrou totiž ztěžuje utvoření spolehlivé, nosné vládní 
většiny, již daleko snadněji lze ustaviti při principu nadpoloviční a zejména relativní většiny. V posled
ním případu zůstane velká část, ba někdy i většina voličů v parlamentě nezastoupena a tím stranické 
seskupení je jednoduché; při poměrném zastoupení dojde vůle voličstva téměř přesného zobrazení v síle 
parlamentních stran, a je-li - jako u nás - voličstvo rozděleno na šestnáct stran, je na tento počet 
stran rozdělen i parlament. A tato právě okolnost, tyto obtíže při tvoření nové vlády, vedly asi k tomu, 
že před časem se mnoho mluvilo i psalo o zamýšleném oktroji, který za nedostatku kvalifikované vět
šiny v parlamentu měl změniti ústavní listinu právě na místě nejcitlivějším, totiž odstraněním poměrného 
zastoupení. Při tom přehlédla se jedna důležitá věc. Je sice pravda, že volební řád, který třiceti percen
tům hlasů dává sedmdesát nebo i více percent mandátů, není žádným poměrným zastoupením, nýbrž 
jen a ještě k tomu nedokonalým - zastoupením menšin. Kdyby se tedy tyto vzory ciziny chtěly i u nás 
aplikovati, přiznávám se, že byl by konec poměrného zastoupení, a k tomu, že by bylo třeba třípětinové 
většiny všech členů komory nebo činu neústavního. Myslím však, že nedostatek poměrného zastoupení, 
jenž je právě úrazem při tvoření vládní většiny, zejména pak vládní většiny způsobilé k usnesení kvali-
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fikovanému, je možno odstraniti takovým způsobem, aby při tom zásada poměrného zastoupení nebyla 
porušena, a aby tedy i zásada ústavní listiny nebyla dotčena. 

Náš volební řád pro sněmovnu poslaneckou i senát byl vypracován jistě v dobré snaze, aby vý
sledky voleb odpovídaly co nejpřesněji výsledku odevzdaných hlasů, my podle mého přesvědčení vypra
covali nejspravedlivější volební řád, abychom celému světu dokázali svůj smysl pro politickou spravedlnost 
a pro ochranu menšin. Tento čin revolučního Národního shromáždění, na němž novela z roku 1925 
ničeho nezměnila k horšímu, byl také za hranicemi uznán, a vykonal svůj úkol. Ani dnes není třeba 
zhoršovati volební řád jednostranně k neprospěchu národnostních menši11, nýbrž dlužno jedině opustiti 
dosavadní nesprávný program, jako by poměrné zastoupení bylo samo sobě účelem a jako by veškerá 
naše snaha musila se nésti jedině k dalšímu jeho propilování. Toto propilování až do všech podrob
ností, ony detaily našeho volebního řádu a jeho skrutinia, ty jsou právě přÍčinou, pro níž těžko lze 
ustaviti velkou vládní většinu v našem parlamentě, aniž by do téže většiny musily býti brány strany 
s programem často protichůdným. 

Jsou přece známy volební řády, v nichž quorum je stanoveno ne volebním číslem, nýbrž značně 
vyšším percentem odevzdaných hlasů, a přece proto nikomu nenapadne, aby těmto volebním řádům 
odpíral charakter poměrného zastoupení, a jsou to volební řády vzniklé právě tam, kde bylo poměrné 
zastoupení nejdřÍve zavedeno. Než otázka zvýšení quora nent vodítkem této úvahy, a bude-li jí dotčeno, 
stane se tak, jak se dále objeví, směrem spíše opačným. 

Je zajisté zásadním a nezměnitelným předpisem našeho poměrného zastoupení, aby každá strana 
dostala mandát na každé volební číslo, a aby zbytky hlasů, pokud relativně jsou nejvyšší/ byly respekto
vány při přÍdělu mandátů. A v tomto právě bodě, pokud jde o přikazování mandátů podle relativní 
většiny ve zbytcích, skonstruovali jsme volební skrutinium až do nejmenších podrobností, jako by po
měrné zastoupení bylo samo sobě účelem; tu podle mého náhledu třeba hledati cestu k nápravě. Vizme 
úřední statistiku všeobecných voleb do poslanecké sněmovny z roku 1925 (Československá statistika, 
svazek 31., řada I.). Volím k vůli přehledu pouze 3 strany, které obdržely při prvém skrutiniu: 

REPUBLIKÁNI: LIDOVCI: SOC. DEMOKRATÉ: 
VOLEBNÍ KRAJ: mand. zbytek mand. zbytek mand. zbytek 

Praha A .. 4 2.127 2 13.165 2 12.301 
Praha B ..... 4 2.342 2 16.773 3 513 
Pardubice .... 2 8.002 2 2.765 1 9.073 
Hradec Králové . 1 23.981 1 10.655 1 3.116 
Ml. Boleslav . 2 17.453 1 6.749 1 8.325 
Česká Lípa / 1.713 1.552 8.905 
Louny .... 1 7.093 11.326 1 18.797 
Karlovy Vary. 1.138 369 2.817 
Plzeň .... 2 6.290 21.447 4 1.705 
Č. Budějovice 2 17.245 1 12.303 1 4.196 

Jihlava .. 1 13.398 1 20.248 16.006 
Brno .... 2 1.813 3 21.774 1 3.257 
Olomouc .. 1 21.414 3 2.944 1 19.501 
Uh. Hradiště 1 8.225 3 5.328 10.8l5 
Mor. Ostrava 1 7.741 2 24.816 2 16.897 
Trnava ... 1 21.045 1.120 12.977 
Nové Zámky 1 5.428 1.011 13.591 
Turč. Sv. Martin. 1 13.985 8.160 8.334 
Baňská Bystrica . 1 6.757 923 12.073 
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REPUBLIKÁNI: LIDOVCI: SOc. DEMOKRATÉ: 
VOLEBNÍ KRAJ: mand. zbytek mand. zbytek mand. zbytek 

Lipt. Sv. Mikuláš 1 7.027 908 5.222 

Košice .. 20.091 1.026 5.497 . 

Prešov .. 2 17.492 5.025 -2.908 

Užhorod .... 1 7.612 7.402 18.183 

Kdyby nebylo ustanove~í našeho volebního řádu, že i ten nejmenší zbytek hlasů musí při dosažení 
volebního čísla přijíti strane k dobru ve druhém skrutiniu, činila by si vůbec kdy strana republikánská 
při volebním čísle přes 20.000 nároku na to, aby jí byl podle relativních zbytků přikázán mandát i na 
zbytek 2.127, 2.342, 1.713, 1.138, 1.813, 5.428? A mela by týž nárok strana lidová na zbytek: 2.765, 
1.552, 369, 2.944,1.120, 1.011, 923, 908 a 1.026? Totéž platí o strane sociálne demokratické ohledne 
zbytků 513, 2.817, 1.705, 4.196, 3.257 a 2.908. Neprovádím zde skrutinia podle relativní vetšiny, po
ukazuji jen na samozřejmou skutečnost, že tyto menší zbytky hlasů by každá strana za předpisů jinde 
obvyklých proste odepsala na fond perdu, a nikoho by při tom nenapadlo, aby z tohoto jediného důvodu 
odpíral volebnímu řádu charakter spravedlivého pomerného zastoupení. Součet techto nejmenších 
zbytků, na než by se při skrutiniu podle relativní vetšiny nedostalo mandátů, není ovšem ve všech 
volebních krajích stejný a výše jeho z pochopitelných důvodů kolísá. Tak ve volebním kraji Praha A, 
kde se obsaditi mely 24 mandáty, obsazeno bylo volebním číslem mandátů 18, a zbytky hlasů podle 
výše zařadeny byly tyto: ,17.369 (nár. dem.), 16.603 (kom.), 15.019 (živn.), 13

l
.165 (lid.), 12.301 (čs. 

soc. dem.), 7.312 (čs. soc.); na tyto zbytky bylo by se tedy dostalo po jednom mandátu, a na prázdno 
vyšly by zbytky: 5.226 (nac.), 4.403 (n. soc. dem.), 2.127 (rep.), 1.173 (Bund) a 1.120 (kl'. soc.). Poslední 
zbytek, na nejž se dostalo mandátu, 7.312 u strany českosl. soc., činí tedy neco více než jednu třetinu 
volebního čísla, jež ve volebním kraji Praha A bylo 19.970. - Ztraceno tu bylo 15 0/0 zbytkových hlasů. 

Ve volebním kraji Pardubice, kde se obsazovalo II mandátů, obsadilo se volebním číslem mandátů 
6, a zbytky byly: 22.836 (kom. bez volebního čísla), 17.830 (živn.), 14.997 (Bund), 12.592 (n. dem.), 
10.292 (čsl. soc.) a 9.073 (č. soc. dem.) a byl by zde přidelen poslední mandát na zbytek 9.073, který 
se silne již přibližuje polo'Yici volebního čísla (23.659). Na prázdno vyšly by zbytky 22.836 (kom.),8.002 
(rep.), 6.646 (kl'. soc.), 5.734 (n. soc. dem.), 2.765 (lid.), 1.863 (n. n. soc.) a 1.221 (nac.). - Součet zbytků 

jež v tomto volebním kraji vyjdou na prázdno = 49.067 = 430/0 hlasů zbytkových. 
Ve volebním kraji plzeňském se 17 mandáty, bylo volebním číslem obsazeno 11 mandátů, a podle 

zbytků by byly obdržely po dalším mandátu strany: nem. soc. dem. 14.052, čsl. socialisté 11.136, repu
blikáni 6.290, Bund 6.089, národní demokracie 2.262(!) a č. soc. demokraté 1.705(!). Na prázdno vyšly 
by strany: lidovci 21.447, komunisté 20.830, kl'. soc. 18.472, živnostníci 17.009, nacionálové 8.731, nem. 
n. soc. 5.224, vesmes proto, že nedosáhly volebního čísla. V tomto volebním kraji byl by bez druhého 
a třetího našeho skrutinia býval výsledek velice zajímavý: šest stran, jež volebního čísla dosáhly, získalo 
by 6 mandátů na součet zbytků 14.052 + 11.136 + 6.290 + 6.089 + 2.262 + 1.705 = 41.534 a 6 
stran se součtem zbytků 21.447 + 20.830 + 18.472 + 17.009 + 8.731 + 5.224 = 91.713 vyšlo by 
úplne na prázdno nevykázavše volebního čísla. Volebním číslem v tomto kraji bylo 23.434 a dosáhla 
by tedy sice mandátu strana na zbytek 1.705, což rovná se jedné třináctině volebního čísla, za to však 
6 stran representujících plná 4 volební čísla bylo by vyšlo úplne na prázdno - ztracené takto hlasy 
činí plných 69 0/0 zbytkových hlasů a přece nikdo by neupřel tomuto výsledku princip pomerného 
zastoupení, neboť zásada aspoň volebního čísla je obvyklá. 

Ve volebním kraji Uherského Hradiště s 8 mandáty bylo obsazeno pomocí volebního ~ísla 5 man
dátů a podle zbytků bylo by připadlo po mandátu stranám: republikánské 8.225, komunistům 6.607 

., a lidové 5.328. - Při volebním čísle 23.489 činí nejmenší zbytek na nejž dostalo se mandátu asi jednu 
pětinu volebního čísla a vycházejí na prázdno strany se zbytky (nedosáhly volebního čísla) živnostníci 
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11.197, čsl. soCialisté 10.794, č. soc. demokraté 10.815, nár. demokraté 4.558, něm. soc. dem. 1.102 
a kř. sociálové 652, což činí součtem 39.118 proti součtu zbytků 20.160 stran, jimž se na tento součet 
přikázaly 3 mandáty. I zde činí ztracené zbytkové hlasy plných 66 % celkového součtu zbytků. Jsem si 
ovšem vědotu, že by výsledek byl jiný, kdyby se počítalo s možným sdružováním kandidátních listin, 
avšak vím také, že poměrné zastoupení zůstane poměrným i bez sdružovánL 

Vedlo by příliš daleko a bylo by také zbytečným kalkulovati takto se statistickými výsledky vše
obecných voleb do poslanecké sněmovny ve všech 22 volebních krajích. Výsledek byl by týž: Při zásadě 
přikazování mandátů pomocí volebního čísla a relativní většiny zbytků, ztracen by byl úplně značný 
počet zbytkových hlasů, počet jenž často u jediné strany dosahuje téměř volebního čísla, a pro rozdělení 
a přikazování mandátů rozhodne často i značná menšina hlasů, kdežto většina zbytkových hlasů vyjde 
zcela na prázdno. A přece je to systém poměrného zastoupení, systém, z něhož čerpali jsme poučení 
poprvé a také v řadě první. Ztrátu hlasů na straně jedné, a příděl mandátu na méně hlasů než je volební 
číslo přijímaly strany jako jasný důsledek zákonných předpisů o poměrném zastoupení. Quod erat 
demonstrandum. 

Tento důkaz neprovádím proto, že bych navrhoval zrušení našeho systému trojího skrut~nia; 
naopak považuji trojí skrutinium za nejsprávnější ze všech systémů poměrného zastoupení již proto, 
poněvadž funkce relativní většiny u zbytků je nespravedlivá a výsledky její čistě nahodilé; setrvávaje 
proto při systému trojího skrutinia, přál bych si jedině míti toto skrutinium jinak upraveno. 

Nebude zajisté porušením poměrného zastoupení, bude-li s těmito ztracenými zbytky hlasů jinak 
hospodařeno než podle jednoduchého skrutinia a nebude také porušením pomerného zastoupení bude-li 
jimi hospodařeno jinak, než jak se děje při principu našeho trojího skrutinia. - Jak však nalézti onu 
mez, jež by udávala přesný koeficent zbytkových hlasů pro nový způsob využití? Že ze zbytků samých 
tento koeficent určiti nelze vyplývá již z uvedené statistiky, neboť činí-li ztracené zbytky v jednom 
volebním kraji pouhých 150/0, činí u druhého volebního kraje plných 69 % součtů všech zbytků v do
tčeném kraji; a hledati jejich průměr? Bude při každých volbách jiný a zkomplikovalo by se skrutinium 
ještě více než dosud. 

Dosud platné volební řády a i náš volební řád vycházejí vesměs ze zásady, že rozhodným činitelem 
pro rozvrh mandátů je počet platně odevzdaných hlasů v příslušném volebním okrese. Zásada tato 
však, jistě správná při platnosti relativní většiny, nemusí býti správnou již tam, kde se volí podle zásady 
většiny absolutní. Je-li poslanec skutečně zástupcem všeho voličstva svého okresu, nejen toho, jež jej 
volilo, a je-li vedle toho i zástupcem všech voličů v říši, pak naskytá se otázka, zda o jeho zvolení nemá 
rozhodovati pouze nadpoloviční většina platně odevzdaných hlasů, nýbrž i určitý počet všech voličů 
v dotčeném volebním okresu platně zapsaných. Otázka ta zejména ve Francii není novou, a stojí 
věru za úvahu, má-li se ponechati jen větší nebo menší účasti při volbě rozhodnutí o tom, kdo volební 
okres bude po celé snad volební období v parlamentě zastupovati. Vždyť nejsou řídké případy, že se 
k volebnímu osudí dostaví méně než 50% zapsaných voličů, což tam, kde není zákonem vyslovena 
povinnost volby, je případem nejen možným, nýbrž i častým. - Je-li zapsaných voličů 1000, z nichž 
při volbě se dostaví 450, a kandidát zvítězil 250 hlasy v prvé volbě, byl sice zvolen poslancem absolutní 
většinou odevzdaných hlasů, avšak toliko čtvrtinou občanů k volbě oprávněných. Koho by byly zbýva
jící tři čtvrtiny voličů poslancem volili? Zvoleného poslance? Možná, možná však také, že kdyby se 
bylo k volebnímu osudí dostavilo jen o S 1 voličů více, byl by zvolen poslancem kandidát při volbě 
poražený. Je-li však neúčast voličů při volebním aktu pozoruhodná při volbě absolutní většinou, tím 
více dlužno bráti ohled na veškeré voliče k volbě oprávněné při zásadě poměrného zastoupení, kde 
kandidáti vyšlí z voleb jsou již pro velikost volebních krajů a při zásadě druhého a třetího skrutinia 
skutečně zástupci celého národa a, chcete-li, zástupci celého státu. - Výpočet volebního čísla na základě 
hlasů při volbě skutečně odevzdaných je fikcí volebního čísla a odpovídal by pravdě jedině tehdy, kdyby 
se všech 100% zapsaných voličů volby skutečně zúčastnilo. Ústavní listina stanoví-li, že poslanecká # 
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sněmovna čítá 300 poslanců, nestanoví nikde, že tito poslanci zastupují pouze voliče, ktefí hlasovací 
lístek odevzdali, nýbrž praví výslovně, že ústavní listina určuje, kterými orgány svrchovaný lid si dává 
zákony, a tímto oťgánem je Národní shromáždění. - Bude proto velice závažným momentem, znáti 
účast a neúčast při našich všeobecných volbách. - Podle citované již statistiky (str. 8) bylo všech voličů 
zapsaných pro volby poslanecké sněmovny v celé fíši 7,855.822, čili 55 % obyvatelstva a 96% obyvatel
stva staršího 21 let. Volby se nezúčastnilo 679.207 voličů, čili 8'6 % • Největší neúčast byla na Pod
karpats~é Rusi, kde k volbě .t;epřišlo 14'6% voličů, nejmenší v Cechách: 7'9% • V roce 1920 byla 
neúčast při volbě 10'1 % • - Učast při ~olbě tedy u nás stoupá. - Z jednotlivých okresů vykazuje 
největší neúčast okres Terešva 25'7 % , Cadca 22'9 % , Rahovo 22'7 % , Vel'ká Bytča a Volovoje 200/0, 
Bratislava-město 19'3% , Mukačevo-město 17'7% , Ilava 17'6% , pfísečnice lY5 0/0, Hory Kašperské 
1Y40/0, Nové Hrady 15'1 % • - Nejmenší neúčast byla v okresech: Dobřany 4'30/0, Police n. Metují 
50/0, Klimkovice a Náchod Y1 0/0, Libava Město Y20/0, Giraltovce Y40/0, Slezská Ostrava Y50/0, Horní 
Litvinov 5'6% • ~ Jednotlivé volební kraje vykazují pak v tomto ohledu tyto výsledky: 

Volební kraj Zapsaných voličů volilo nevolilo nevolilo O/o 

Praha A . 530.401 484.553 45.848 8'6 

Praha B 539.321 496.129 43.192 8'-

Pardubice. 282.136 262.394 19.742 7'-

Hradec Králové. 314.327 291.235 23.092 7'3 
Mladá Boleslav. 468.985 434.002 34.983 7'5 
Ceská Lípa ... 367.904 338.956 28.948 7'9 
Louny ..... 479.878 446.925 32.953 6'9 
Karlovy Vary. 319.738 293.757 25.981 8'1 
Plzeň ..... 436.942 401.527 35.415 8~1 

Ceské Budějovice . 319.109 288.320 30.789 9'6 
Jihlava .. 245.929 226.649 19.280 7'8 
Brno ' ..... ~ . 449.202 414.219 34.983 7'8 
Olomouc ..... 465.564 432.016 33.548 7'2 
Uherské Hradiště 208 .. 714 190.024 18.690 9'-
Moravská Ostrava ..... 526.714 482.151 44.563 8'5 
Trnava ..... 230.510 211.703 18.807 8'2 
Nové Zámky ... 353.111 3-12.567 40.544 11'5 
Turč. Sv. Martin 275.238 238.643 36.595 13'3 
Banská Bystrica. 179.580 162.374 17.206 9'6 
Lipt. Sv. Mikuláš. 130.971 119.412 11.559 8'8 
Košice ... 214.251 193.006 21.245 9'9 
Prešov ... 224.333 205.792 18.541 8'3 
Užhorod. 292.964 250.261 42.703 14'6 

Dohromady. 7,855.822 7,176.615 679.207 8'6 

Není nezajímavo srovnati neúčast při volbě v některých krajích, kde právě při veliké neúčasti 
získala silného zastoupení strana, jejíž zájem na celistvosti republiky je nejmenší. Pro nás je důležité 
zjištění úřední statistiky, že ze 7,855.822 voličů zapsaných zúčastnilo se volby 7,176.615 a že k volbě 
nepřišlo 679.207 voličů. Výše bylo uvedeno, že při zásadě poměrného zastoupení by se odporučovalo 
bráti v úvahu i tyto voliče. To je však možno až teprve v tom okamžiku, kdy součet všech voličův celé 
říši k volbě se nedostavivších bude úředně zjištěn a znám; tomu tak ale není v době prvého skrutinia, 
kde krajská volební komise může nejvýše znáti neúčast ve vlastním volebním kraji. Bylo by proto prvé 
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skrutinium provésti přesně podle posavadních předpisů a to podle § 46 řádu volení do poslanecké 
sněmovny. Krajská volební komise zjistí podle zápisů došlých od volebních komisí v obcích a podle 
úředních zpráv okresních úřadů součet všech platných hlasů odevzdaných jednotlivým stranám a vy
počte volební číslo. Součet všech platných hlasů, všem stranám odevzdaných rozdělí se počtem man
dátů, jež se v dotčeném volebním kraji mají obsaditi, a celé číslo dělením vyšlé beze zlomků je číslem 
volebním. Volebním číslem dělí se součet hlasů odevzdaných pro každou kandidátní listinu a přikáže 
se každé straně tolik mandátů, kolikráte je volební číslo obsaženo v součtu hlasů pro stranu tu ode
vzdaných. Vezmu-li za základ volby do poslanecké sněmovny z r. 1925, tedy obsadilo by se z 300 
mandátů tímto způsobem zase 184 a neobsazeno by zůstalo 116 mandátů. 

Pro obsazení těchto 116 zbývajících mandátů ustanovuje· náš řád volení druhé a třetí skruti
nium; pro druhé skrutinium platí zásada, že se v něm přihlíží toliko k hlasům strany, jež dosáhla aspoň 
v jednom volebním kraji mandátu (quorum). Podle § 52 řádu volení sečte ústřední volební komise 
všecky zbytky hlasů z celé republiky, pokud již straně aspoň jeden mandát byl přikázán, dělí tento 
součet zbytků prostým průměrem volebních čísel všech volebních krajů a tím zjistí počet mandátů, 
jež se mají obsaditi ve druhém skrutiniu. Vypočte volební číslo a mandáty přikáže stranám podle voleb
ního čísla a podle relativní výše zbytků. Tímto způsobem byly v r. 1925 obsazeny 102 mandáty. A v tomto 
právě stadiu jest již možno přihlížeti k počtu voličů, kteří se volby nezúčastnili, neboť tento počet jest 
již ústřední volební komisi znám. V r. 1925 byl součet všech zbytků pro druhé skrutinium 2.432.170, . 
prostý průměr volebních čísel byl 23.834. Již výše bylo uvedeno, že strany n~měly by míti nároku na 
plné přikázání mandátů pouze podle počtu hlasů při volbě skutečně odevzdaných, a bylo by proto ve 
druhém skrutiniu od součtu zbytků všech stran odečísti počet voličů, kteří se volby nezúčastnili a byl 
by pak výsledek tento: 2,432.170 - 679.207 = 1,752.693. Prostý průměr volebních čísel zůstane týž, 
totiž 23.834 a v druhém skrutiniu má se obsaditi mandátů 

1,752.693 : 23.834 = 73 

místo 102 mandátů obsazených druhým skrutiniem v r. 1925, tudíž méně o 29 mandátů. Sn~ení 
počtu mandátů ve druhém skrutiniu bude míti ovšem za následek .zvýšení volebního čísla pro toto skruti
nium, neboť původní počet součtu zbytků jediné zde možný a rozhodný zůstati musí nezměněn, a při
dělí se jednotlivým stranám také méně mandátů než v r. 1925. Ne však jednostranně, nýbrž stejným 
poměrem jak majoritě tak oposici. 

Volební číslo bude: 2,432.170 : 74 = 32.867 proti 23.613 r. 1925 ~ 
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Skrutinium netřeba podrobně vyličovati ciframi. Lze míti za to, že při dnešním početním poměru 
mezi mandáty většiny a menšiny přikázalo by se stranám většinovým méně o 15 a stranám oposičním 
méně o 14 mandátů než se stalo podle novely z r. 1925. Obsazeno bylo by tedy dosud 184 + 73 = 257 
mandátů, zbývá obsaditi 43. 

Podle novely z r. 1925 bylo ve skrutiniu třetím obsazeno 14 mandátů a to na účet zbytků stran, 
jež v obvodu státu ani v jediném volebním kraji nedobyly mandátu. Součet těchto zbytků byl 376.055 
a mandáty se přidělovaly v zásadě, že národnostní država nemá býti zkrácena proto, že ztraceny by 
byly zbytky hlasů stranami, jež nedosáhly ani v jediném volebním kraji volebního čísla. I v tomto 
případě možno poměr mandátů mezi většinou a oposicí klásti sobě na roveň, a míti za to, že obě 
strany participovaly v poměru 7 : 7. Ochrana národnostní državy byla oprávněna za situace, kdy vládní 
většinu tvořily jediné strany československé; důvod ochrany však odpadá, jsou-li jako dnes, a jak tuším .. 
bude často i v budoucnosti, zastoupeny ve vládní ~ětšině nejen strany československé, nýbrž i strany 
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německé. Na místě dnešního třetího skrutinia odporučovalo by se pak ustanovení, jímž by se obsa
dilo výše uvedených 43 mandátů. Obsah tohoto ustanovení odporučoval bych ten, že ústřední volební 
komise přikáže mandáty neobsazené v prvém a druhém skrutiniu podle zásady poměrného zastou
pení těm · stranám, jež předloží písemné společné prohlášení o tom, že se pro třetí skrutinium sdru
žují a prokáží, že při volbě bylo pro ně v celé republice odevzdáno více než polovice všech platných 
hlasů. Přísluší-li sdružené strany více národnostem, rozdělí se ve třetím skrutiniu mandáty tak, aby ná
rodnostní država ani třetím skrutiniem nebyla porušena. Uváží-li se, že strany, které se (při rovnosti téměř 
mandátů mezi většinou a oposicí) sdruží, snížením počtu mandátů ve druhém a novelisací třetího skru
tinia ztratí 15 + 7 = 22 mandátů a že se tímto návrhem dává většině k disposici mandátů 43 (při 
výsledcích volby z roku 1925) je patrno, že se tímto mým návrhem intenduje zvýšení počtu mandátů 
většinovým stranám o 21 mandátů, což při nejnižším počtu základních 150 + 21 činí 171 mandátů 
a nebude snad tuze nesnadno sdružením politických stran dosíci počtu mandátů odpovídajícího usta-

novení § 33 ústavní listiny. 
Námitka proti tomuto návrhu je na snadě: návrh sleduje účel, posíliti v parlamentu posici vlád-

ních stran; připouštím otevřeně tento účel, konstatuji však zároveň, že posici vlády chtěl bych posíliti 
způsobem, který neruší princip poměrného zastoupení, jako se stalo jinde, a že stranám oposičním 
neubírám ani jediný hlas, na nějž by měly bezesporný nárok. Koho by volili ti, kdož se k volbě ne
dostaví? Myslím, že oposici sotva, poněvadž oposiční voličové jak zkušenosti dokazují jsou ve volební 
absenci vůči voličům vládním v mizivé menšině. Na přikázání mandátů při dnešním třetím skrutiniu 
podle novely z r. 1925 nemůže si z důvodů poměrného zastoupení činiti nárok vůbec žádná strana 
a dostává se jí dodnes mandátů ne z důvodů vzešlých ze zásad poměrného zastoupení, nýbrž proto 
jen, že zákon tak nařizuje. Potřeba pak kvalifikované většiny může se naskytnouti dříve a v případech, 
jež dosud nebyly předvídány. Poukazuji zde jediné na skutečnost, že se s vážného zahraničního místa 
naléhá na to, aby konečně upravena byla část severní naší hranice, která od míru Vratislavského 1742 
je ve stavu dosti neurovnaném a definitivní úprava, přiznávám sám, je v zájmu obou států. Každá 
však i sebenepatrnější změna hranic republiky vyžaduje podle §§ 3 a 64 č. 1 ústavní listiny, aspoň při 
přÍsném výkladu zákona, většiny kvalifikované. Jde tu sice jen o výměnu celkem nepatrných enklav, 
vymíněných r. 1742 za věrnost válčícím tehdy státům prokázanou, jde.o malé dvorce, nebo změny 
nastalé změnou přirozeného toku vodního, ale i tyto nepatrné změny při přísném výkladu mohly by 
po řadu let býti důvodem k nepříjemné pro nás situaci i v obou poměrů mezinárodních. Jsou konečně 
známy i jiné případy, pro jejich řešení je kvalifikované většiny zapotřebí, a případy tyto nejsou méně 
naléhavé. Možnou snad také námitku, že by součet zbytků hlasů ve druhém skrutiniu mohl býti někdy 
nižší než součet voličů, kteří k volbě se nedostavili, chtěl bych vyvrátiti poukazem na veliký počet stran 
a národnostní složení voličstva; avšak i kdyby přÍpad podobný skutečně nastal, čelilo by se tomu zá
konným ustanovením, že se v tomto přÍpadě celý součet zbytků odkazuje skrutiniu třetímu. 

Jaké podmínky stanoví vedoucí státníci našeho státu pro sdružení stran mnou zde navrhované, 
a jaké důsledky toto sdružení by mělo __ pro chod našeho parlamentního života a jeho ozdravění, jak 
by byla zvýšena snaha po účastenství na sdružení politických stran a jak blahodárně silná a kva
lifikovaná většina mohla by působiti pro blaho státu, o tom psáti není účelem tohoto pojednání. Ovšem, 
že mandát se přikazuje na celé, volební období. Ústavní listina sama vsak má příslušnou korekturu 
ve svém §§ 31 a 64. Jsem si dobře vědom, že příští volby nebudou míti týž výsledek jako volby z r. 1925, 
avšak tato námitka nevyvrátí skutečnost, že i při zachování zásady poměrného zastoupení odstranil 
by se tu právem namítaný nedostatek poměrného zastoupení, o němž se mnou již před 14 lety hovořil 
kancléř basilejského kantonu Dr. lm. Hof, totiž nesnáz za platnosti poměrného zastoupení utvořiti 
spolehlivou vládní většinu. Kdyby zásada zde odporučená byla v jakékoliv modifikaci přijata, pak bylo 
by možno odstraniti resp. zmírniti další nesnáz našeho volebního řádu, q~orum. Quorum mnou pů
vodně v revolučním N 'árodním shromáždění hájené za tím jediné účelem, aby utvoření vládní většiny 
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bylo vůbec možné, bylo rozřešeno kompromisem mezi návrhem mým a návrhem po sl. Dra. Václava 
Boučka tím způsobem, že quorum stanoveno bylo na 20.000 hlasů pro snemovnu i pro senát. - Novelou 
z r. 1925 bylo quorum z těchto 20.000 hlasů zvýšeno na číslo volební, zase kompromisem, a tímto 
quorem znemožněna byla jednak i sama kandidatura jedné z německých stran, jednak znemožněno 
bylo dobytí mandátu jedné ze stran československých, kteréžto obě strany, kdyby ve sněmovne byly 
zastoupeny, niveau parlamentarismu - nejmírněji řečeno - nebylo by nikterak sníženo. I tu nenavrho
val bych žádné změny pro prvé skrutinium, připustil bych však malé strany do skrutinia druhého 
v předpokladu; že v jediném aspoň volebním kraji dOSáhly původního našeho quora 20.000 hlasů a že 
ve všech volebních krajích dohromady získaly aspoň dvojnásobného quora druhého skrutinia tedy 
plus minus 60.000 hlasů; kombinace dvojího quora byla by nutnou z toho důvodu, aby se zabránilo 
kandidaturám čistě místním, jež jsou pro celek bez významu. -

Otázku zda quorum má se všude rovnati volebnímu číslu, bude ostatne třeba rozřešiti jíž před 
nastávajícími volbami do okresních zastupitelstev podle zákonů čís. 125 a 126 ex 1927. Podle ustano
vení 3. odst. § 46 zákona č. 126 ex 1927 kandidátní listina, která nedosáhla ani tolik hlasů kolik činí 
číslo volební, nemá nároku na mandát. Použije-li se výsledků voleb do poslanecké sněmovny z r. 1925 
na podklad pro výsledek skrutinia volby okresních zastupitelstev, seznáme, že jenom v Cechách ve 
4 okresech za dnešního volebního řádu neobsadily by se všechny mandáty. Jsou to příští okresy (poli
tické) Broumov, Jilemnice, Pelhřimova Dubá, v nichž byly hlasy do té míry roztříštěny, že nevystačím 
při rozdělení mandátů podle relativních zbytků se zásadou quorum = volební číslo. Jako příklad budiž 
mi dovoleno uvésti výsledek říšských voleb z r. 1925 ve třech soudních okresech, jež budou tvořiti 
politický okres Broumov, totiž soudní okresy: Broumov, Police niM. a Teplice. Odevzdáno bylo plat
ných hlasů 29.203 počet mandátů okresního zastupitelstva 24, z toho se volbou obsazují dvě třetiny= 
16. Volební číslo = 1.718 a obdržely: 

Strana 

Republikáni. 
Lidovci . 
Soc. demokraté 
N ár. socialisté . 
Živnostníci . 
Nár. demokraté. 
Str. práce. 
Agr. op osice 
Něm. soc. dem .. 
Křest. sociálové . 
N acionálové . 
Nem. nár. soc. 
Bund. 
Židé. 
Komunisté 
Neodv. komun .. 

hlasfi 

1.315 
1.281 
2.122 
1.304 
1.070 

487 
186 

60 
6.333 
2.925 
1.668 
2.481 
6.668 

68 
1.222 

13 

29.203 

mandátfi zbytek 

1.315 
1.281 

1 405 
1.304 
1.070 

487 
186 

60 
3 1.179 
1 1.207 

1.668 -
1 763 
3 1.514 

9 

68 
1.222 

13 

Obsazeno toliko 9 mandátů a podle relativní většiny zbytků má se obsaditi 7 mandátů, při čemž" 
nesmím mandát přikázati straně, jež nedosáhla volebního čísla. Avšak počet stran, jež volebního čísla 
dosáhly je 5, tedy o 2 méně, než mám ještě obsaditi mandátů. Získají tedy po jednom mandátu 

40 



--

1. Bund na zbytek . . 
2. Křest. soc. na zbytek 
3. N. soc. dem." 
4. N. nát. soc. " 
5. Č. soc. dem." 

1514 
1207 
1179 
763 
404 

Které straně mám přikázati další dva mandáty, jež ještě zbývají? Jsou tu tři možná řešenÍ. Po dalším, 
to jest druhém mandátu přidělím těm stranám, jež dosáhnuvše volebního čísla, vykázaly nejvyšší zbytek 
dělení, to jest Bund d. L. a Křest. socialové; tomuto způsobu řešení by nasvědčovalo doslovné znění 
řádu volení: »Nebyly-li ...... obsazeny všechny mandáty, přikáží se zbývající mandáty postupně stranám, 
které při dělení provedeném podle § 45 vykázaly největší zbytek dělení!« Postupně mám přikázati, ne
praví se v zákonu výslovně, že smím přikázati straně toliko jediný mandát. Totéž ustanovení má stejně 
stylisované - řád volení v obcích. Teprve novela řádu volení do sněmovny poslanecké z r. 1925 v § 52 
odst. 6. odchyluje se od dřívějších ustanovení a praví,: »Nebyly-li obsazeny ...... přikáže komise po 
jednom mandátu postupně těm stranám, jež vykazují největší zbytek dělení.« Právě proto však, že se 
řád volení do sněmovny poslanecké odchyluje od ustanovení platného pro volby okresní, lze odvozovati 
závěr, že obsazení »po jednom mandátu« pro volby okresní neplatí. Rozdíl mezi textací pro volby říš
ské a pro volby okresní je pochopitelný a nutný, neboť v druhém skrutiniu, říšském, nejsou již strany, 
jež by volebního čísla nedosáhly, a proto případ neobsazení mandátů není tu možný. 

Mám-li však se pokusiti o řešenÍ, aby výsledek skrutinia co nejvíce odpovídal poměru odevzdaných 
hlasů, pak ovšem nutno doznati, že přikázání dvou mandátů na jediný zbytek, který, právě proto že 
je zbytkem, nikdy nedosahuje volebního čísla, odchyluje se diametrálně od linie zastoupení poměrného, 
a není při tom ani veden zásadou podpory velkých stran, neboť největší zbytky mohou vykázati i strany 
malé a relativní výše jejich je čistou náhodou. Zásadě poměrného zastoupení odpovídalo by více, kdyby 
v tomto případě, kde při quoru volebního čísla nemohu obsaditi všechny mandáty, výjimečně, a to 
jedině v tomto případě, směl se zbývající ještě mandát přikázati straně, jež sice volebního čísla nedo
sáhla, avšak vykázala největší zbytek hlasů; prvé pořadí stran, jež volebního čísla dOSáhly, by ovšem 
vždycky musilo býti zachováno. Císelný efekt obojího způsobu řešení je tento: 

Strana hlasd 0/O hlasd mandátd %mandátd 

a) Bund d. L. . 6668 23 5 31 
Křest. soc .. 2925 10 3 19 

b) Bund d. L. . 6668 23 4 25 
Křest. soc .. 2925 10 2 12 

Výsledek ad b) je tudíž daleko blíže poměru než řešení způsobem prvým. Třetím způsobem by konečně 
bylo přikázání sporného mandátu straně nejsilnější. V každém však případu nechť by šlo o řešení prvé, 
či o řešení druhé, či o řešení jiným způsobem, bude nutno otázku tuto jasně rozřešiti zákonem, aby v praxi 
nevzešla pochybnost a nebyla dána příležitost ke sporům a jistým námitkám. 

Sdružení kandidátních listi~ by tuto otázku rozřešilo ovšem samo; poněvadž však sdružení kandi
dátních listin není a nemŮže býti obligatorním, nutno voliti cestu jasného řešení zákonem. 

'To, co jsem právě napsal, není důvodovou zprávou k osnově zákona. Je to pouhý námět, myšlenka 
skromná, která snaží se dokázati, že spolehlivou většinu lze utvořiti i za platnosti zásady poměrného 
zastoupení, a že není třeba měniti naši ústavní listinu proto jen, že princip poměrného zastoupení byl 
pro volby parlamentní do ní pojat. Prosím, aby úvaha tato byla v tomto smyslu posuzována. 
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