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8 | Česká cesta k internetovým volbám
AnAlýzA | témA Po několika letech spánku se téma internetových voleb znovu 
objevuje ve veřejné debatě a především agendě některých politických stran. Možná 
trochu překvapivě téma voleb po internetu zvedla nejmenší koaliční strana, KDU-ČSL. 
Nejnověji se pak k tématu přihlásila i opoziční TOP 09, byť spíše jen okrajově v rámci 
debaty nad zavedením distančního korespondenčního hlasování pro osoby žijící či 
pobývající v zahraničí. Avšak namísto představení ambiciózních plánů a jasných 
politických deklarací jsme svědky pomalého našlapávání v rámci tématu a nesmělých, 
ne příliš konkrétních návrhů (zvláště v případě TOP 09). 
Autoři Jiří Š. Cieslar a Daniel Kunštát

12 | Národní park Šumava neexistuje
rubriKA | KouteK tvorby A interPretACe PrávA Dvě stránky a dva úhly 
pohledu na právo – tvorba práva a jeho interpretace. Rád bych zavedl v CITime 
tento „koutek“ pro účely jisté popularizace obou postupů, které právo vytvářejí 
a uvádějí do života. Přídomek „koutek“ volím proto, abych vyjádřil tendenci stanout 
zde mimo hlavní proud a s krytými zády tak trochu i poškádlit jak zákonodárce, tak 
vykladače. 
Autor miroslav Sylla

4 | Trump – hrozba pro svobodu
rozhovor | témA O migračních mýtech, nebezpečných aktivistech bojujících 
za vyšší platy dělníků v chudých zemích, bortících se domcích strýčka Sama a Donaldu 
Trumpovi s profesorem Texas Tech University. 
rozhovor s benjaminem Powellem
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Vážení čtenáři,
poslední číslo našeho časopisu, které vychází v roce 2016, přináší obsáhlý rozho-
vor s profesorem Benjaminem Powellem z Texas Tech University, kterého jsme se 
u příležitosti vydání jeho knihy věnované migraci zeptali nejen na otázky, jež souvi-
sejí s uprchlickou krizí, ale též na problémy hnutí za zvyšování mezd v továrnách 
rozvojového světa a dotkli jsme se aktuálních ekonomických a politických témat 
v USA.
 
Jiří Š. Cieslar a Daniel Kunštát, působící na katedře politologie a mezinárodních vzta-
hů vysoké školy CEVRO Institut, ve svém analytickém článku shrnují zkušenosti z Es-
tonska a Kanady se zaváděním systémů internetových voleb a ukazují na oživení to-
hoto tématu na české politické scéně.

V závěru čísla Vám nabízíme ukázku nového formátu, který nás bude v časopise 
provázet příští rok. V péči JUDr. Miroslava Sylly vzniká „Koutek tvorby a interpreta-
ce práva“, v němž budeme čtenářům představovat ukázky procesů, které právo vy-
tvářejí a uvádějí do života. Už téma prvního „koutku“ nepochybně zaujme: Národ-
ní park Šumava neexistuje.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového 
roku!
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V dnešní evropě patří migrace k nejpalčivějším problé-
mům, jež zaměstnávají politiky. Jak se stavíte k argu-
mentu, že minulé velké migrační vlny (jako třeba v USA 
na sklonku 19. století) jsou nesrovnatelné s tím, co za-
žívá dnešní evropa. řada lidí vyjadřuje obavy, že nee-
xistuje naděje, aby např. syrští migranti přijali německý 
způsob života, lidé se bojí ohromných kulturních a ná-
boženských rozdílů mezi domácím obyvatelstvem a mi-
granty a navíc lze těžko popřít, že s migrací přicházejí 
do evropy velká bezpečnostní rizika. Jak moc lze te-
dy využít naši minulou zkušenost pro svět 21. století? 
Myslím, že Evropa má s imigrací větší problém než Spoje-

né státy, ale je to hlavně kvůli vlastním hospodářským politi-
kám evropských zemí, nikoli kvůli nějakému principiálnímu 
problému na straně migrantů, kteří do Evropy přicházejí. Hlav-
ní obtíž spočívá v tom, že se imigranti nemohou snadno zapo-
jit do evropského trhu práce. Vysoké minimální mzdy ve vzta-
hu k produktivitě zabraňují legálnímu zaměstnávání; zákony, 
které brání propouštění, odrazují podnikatele od toho, aby 
na sebe vzali riziko a najali nevyzkoušené imigranty (když na-
hradíte slovo imigrant slovem mladý člověk, hned se z před-

Profesore Powelle, před pár měsíci jste vydal v ox-
ford University Press knihu o migraci. Právě v této ob-
lasti panuje mezi veřejností spousta mýtů, které jste 
se v knize pokoušel vyvracet. Které jsou ty největší? 
Americká veřejnost má tendenci věřit mnoha věcem ohled-

ně dopadů migrace na ekonomiku, které jsou zcela v rozporu 
s tím, co nás učí společenské vědy, jež tyto dopady analyzují. 
Největším ze všech mýtů je přesvědčení, že nám migranti „be-
rou práci“. Pro takovéto tvrzení však nenajdete žádný důkaz. 
Jde o klasický příklad Bastiatova „co je vidět a co není vidět“. 
Lidé vidí, když migrant nahradí domácího dělníka na konkrét-
ním pracovním místě. Lidé ale již nevidí, že spousta pracov-
ních míst vznikla díky imigrantům, když domácí pracovníci by-
li uvolněni k výkonu jiných činností, k nimž se lépe hodí. 
Podíváme-li se na souhrnná čísla, je z nich zřejmé, že imigra-
ce pracovní místa ani nevytváří, ani neničí. 

Lidé také věří, že kvůli imigraci máme nižší mzdy. Vědci 
však zjistili, že jediný negativní vliv na mzdy lze vystopovat 
u domácích obyvatel, kteří nemají střední školu. Nicméně 
i v tomto případě se jedná o dopad malý a dočasný. Většina 
domácího obyvatelstva je díky migraci o trochu bohatší. 

rozhovor vedl JoSef ŠímA

trump – hrozba 
pro svobodu

O migračních mýtech, nebezpečných aktivistech bojujících 
za vyšší platy dělníků v chudých zemích, bortících se 

domcích strýčka Sama a Donaldu Trumpovi s profesorem 
Texas Tech University Benjaminem Powellem. 
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PodíVáme-li Se 
NA Souhrnná 

číSlA, 
je z nich zřejmé, že imigrace pracovní 

místa ani nevytváří, ani neničí. 
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chozí věty stává vysvětlení vysoké míry nezaměstnanosti mezi 
mladými) a raději zaměstnají staršího domácího zaměstnance, 
o němž mají dostatek informací, a tedy tolik jeho zaměstnáním 
neriskují. Zákony navíc často přímo zakazují utečencům praco-
vat. Všechny tyto věci přispívají k tomu, že se imigranti obrace-
jí dovnitř svých komunit, vytvářejí enklávy a požadují sociální 
dávky. To pak zase vede k posilování protiimigrantských nálad 
mezi domácím obyvatelstvem. Uvolnění pracovního trhu by Ev-
ropě významně pomohlo řešit i všechny ostatní aspekty začle-
ňování migrantů do společnosti. 

Je i nějaká jiná alternativa, jak řešit problémy migra-
ce? existuje způsob, jak jim pomoci ještě v zemích, 
odkud přicházejí, aby nemuseli riskovat život ve sna-
ze dostat se do zemí bohatého Západu?
Mám rád jeden citát mého oblíbeného ekonoma Ludwiga 

von Misese: „Bez opětovného nastolení svobody migrovat kam-
koli na světě nemůžeme dosáhnout trvalého míru.“ Jsem pře-
svědčen o tom, že se musíme přesunout do stavu, kdy nebudou 
existovat žádné plošné kvantitativní omezení migrace (což ne-
znamená, že by se mělo přestat s pátráním po zločincích a tero-
ristech). Tím bychom „my“ (lidé bohatého světa) pomohli „jim“ 
(lidem z chudých zemí) vymanit se z chudoby, více než je mož-
né dosáhnout jakýmkoli jiným způsobem. Zároveň by to i mír-
ně zvýšilo bohatství zemí, kam by chudí lidé přicházeli. Může-
me-li věřit ekonomům a jejich odhadům, přesun do světa bez 
omezení migrace by zhruba zdvojnásobil světové HDP.

levnou PrACí  
ProTi chUdobě

dalším Vaším velkým tématem, o němž hovoříte 
i na obrazovkách velkých televizních společností, 
jsou tzv. sweatshopy, tedy problematika výroben v roz-
vojových zemích, kde za relativně nízké mzdy pracují 
tisíce nízkokvalifikovaných dělníků. můžete nám při-
blížit, v čem tkví pozitiva tohoto druhu výroby a jaké 
trendy v současném globalizovaném světě v tomto 
ohledu pozorujeme?
Téměř každá země, jež je dnes bohatá, si prošla takovým 

stádiem rozvoje, jež vypadalo obdobně jako výroba v chudých 
zemích dneška, kterou popisujete. Takže vlastně lze tvrdit, že 
každý, kdo je dnes bohatý, se vymanil z chudoby pomocí hos-
podářského vývoje, jehož součástí byly továrny, kde pracova-
li nízkokvalifikovaní lidé za relativně nízké odměny. Skrze ta-
kovéto výrobny se do země dostávají technologie, fyzický 
kapitál a možnost budovat kapitál lidský. Všechno toto jsou zá-
kladní zdroje pro následný růst životní úrovně. V zemích, jako 
jsou Spojené státy či Velká Británie, se jednalo o procesy, kte-
ré trvaly více než století. Asijští tygři – Hongkong, Jižní Korea, 
Tchaj-wan atd. – však tímto procesem prošli během jedné ge-
nerace. Dnes máme ve světě o tolik více technologie a fyzic-
kého kapitálu, že celý proces může proběhnout mnohem rych-
leji, pakliže země vytvoří podmínky a přijmou instituce, které 
zajistí ochranu vlastnických práv, garantují ekonomickou svo-
bodu a nastolí panství práva. 

Navzdory tomu, co říkáte, ale hnutí proti těmto továr-
nám stále na Západě existují a občas zaznamenají 
„úspěch“, takže lidé ve vyspělých zemích přestanou ku-

rozhovor | TémA

— Ředitel Free Market Institute a profesor ekonomie 
na Texas Tech University;
—  autor či editor řady knih, zatím poslední nese 
název The Economics of Immigration: Market-Based 
Approaches, Social Science and Public Policy;
— autor více než 50 odborných studií věnovaných 
především tématům hospodářského rozvoje, migrace, 
společenských institucí a hospodářské politiky;
— autor stovek populárních článků v tisku 
a pravidelný host televizních debat; 
— hlavní řečník na mezinárodní konferenci Prague 
Conference on Political Economy, jejíž 12. ročník 
v dubnu 2016 pořádá CEVRO Institut;
— akademický spolupracovník unikátního 
magisterského oboru PPE – „Philosophy, Politics, 
Economics“, který – jako první v České republice – 
otevírá pro studenty z celého světa vysoká škola CEVRO 
Institut;
— když se nevěnuje ekonomii, rád si vychutná víno 
nebo skotskou, podniká výlety na lodi nebo výšlapy 
do hor, tráví čas se svou rodinou.

Benjamin PoweLL
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povat některé výrobky z takovýchto 
výroben. Známe dopady kampaní to-
hoto typu?

Často je jako úspěch bojovníků proti 
„sweatshopům“ zmiňován Projekt Al-
tagracia. Ten působí v místě bývalé továr-
ny BJ&B, která bývala velkým výrobcem 
baseballových čepic pro Nike, Reebok, 
Gap a další firmy. V roce 2001 továrna za-
městnávala více než 2000 pracovníků. 
Proti pracovním podmínkám se ale začal 
zvedat odpor. Dělníci vedli kampaň za vznik odborů a díky za-
hraničním odborovým centrálám se o věc začala zajímat ve-
řejnost, což následně vedlo ke spojení s americkým Sdruže-
ním studentů proti sweatshopům. BJ&B nakonec pod tlakem 
veřejného mínění odbory v roce 2003 uznala a zavázala se „zvý-
šit pracujícím mzdu o 10 procent, poskytnout stipendia na vzdě-
lání, placenou dovolenou, zřídit dělnický výbor, který se bu-
de zabývat zdravotními a bezpečnostními otázkami v továrně“. 
Tato dohoda byla „přivítána mnohými jako důkaz úspěchu při 
prosazování změny a obzvláště strategické role, kterou hrála 
Sdružení studentů proti sweatshopům při vyvíjení tlaku na uni-
verzity“.

Vítězství aktivistů bylo ale jen přechodné. Brzy se začaly pro-
jevovat ekonomické síly, o nichž jsme hovořili výše. Když o rok 
později byla dohoda prodloužena, firma Yupoong pohrozila, že 
továrnu zavře a výrobu přesune za moře. Aktivisté opět vyvinu-
li na továrnu tlak, aby výrobu zachovala a zároveň garantovala 
všechny smluvené výhody. Postupně ale začali být propouštěni 
zaměstnanci a v roce 2007 Yupoong továrnu BJ&B zavřel, proto-
že nebyla dále konkurenceschopná. Uzavření továrny předsta-
vovalo pro zaměstnance jen poslední hřebíček do rakve. Počet 
zaměstnanců se v té době již snížil z původních 2000 na 324. 
Dnes v místě bývalé továrny vyvíjí své aktivity Projekt Altagracia. 
Byl založen v roce 2010 s cílem „fungovat jako modelová továr-
na, jež bude ukazovat, že je možné vyplácet vyšší mzdy (dosa-
hující trojnásobku průměrné mzdy v odvětví v daném regionu), 
respektovat právo zaměstnanců vstupovat do odborů a zároveň 
dosahovat zisku. Továrně se dosud daří 
prodávat výrobky do více než 600 univer-
zitních kampusů po celých Spojených stá-
tech. Teprve budoucnost ukáže, zda továr-
na dokáže být dlouhodobě zisková. I když 
tomu tak ale bude, nelze hodnotit celkový 
dopad působení aktivistů na oblast Villa 
Altagracia jinak než jako ohromné selhá-
ní. Původní továrna BJ&B nabízela nejlep-
ší alternativu zaměstnání pro více než 2000 
lidí před necelým desetiletím. Aktivisté 
svou činností zvýšili náklady práce a kvů-
li tomu všichni tito lidé přišli o práci. Pro-

jekt Altagracia pak za deset let zaměstnal 
pouhých 120 lidí. Ekonomické zákony jsou 
jasné. Vzrostou-li náklady práce, firmy ji 
budou využívat méně. Ani údajné „největ-
ší úspěchy“ hnutí proti sweatshopům se 
působení těchto sil nevyhnou a navzdory 
publicitě na tom bude v konečném důsled-
ku naprostá většina dělníků, na něž budou 
tyto aktivity namířeny a kterým mají údaj-
ně pomoci, hůř než předtím.

domKy Z KAreT 
StrýčKA SAmA

Podívejme se teď na Spojené státy, které jsou nyní – 
po hypoteční a finanční krizi – jiné než před ní. V čem 
se mění hospodářská politika? Poučila se vláda z krize?
Tvůrci americké hospodářské politiky si z krize vzali přes-

ně to, co neměli. Hospodářské problémy řešili nárůstem veli-
kosti vlády a rozšiřováním jejích pravomocí. Příčinou krize ale 
nebylo jakési selhání kapitalismu či nedostatek pravomoci vlá-
dy. Krizi právě vládní intervencionistické politiky způsobily! 
Mí kolegové profesoři Boettke a Horwitz o krizi trefně hovoří 
tak, že se zřítil „Dům, jejž postavil strýček Sam“. Bohužel nyní 
se na ekonomiku hrnou nové regulace a vláda se pouští do stá-
le dalších aktivit, takže můžeme čekat, že v budoucnu se opět 
Dům strýčka Sama zřítí a dostaví se další velká krize.

mám ještě jednu otázku, týkající se fenoménu donalda 
Trumpa. Představuje pro Spojené státy naději, nebo 
hrozbu? může vyhrát? může jeho antiestablishmentový 
postoj přinést nějakou smysluplnou změnu politik, kte-
rou – zdá se – standardní politické strany nenabízejí?
H. L. Mencken, jehož politické komentáře mám rád, před 

necelým stoletím řekl: „Postupným zdokonalováním demokra-
cie dochází k tomu, že úřad prezidenta 
odráží stále více a více niterní pocity li-
dí. Jednoho krásného dne se tak obyčej-
ným lidem podaří konečně dosáhnout 
toho, o co ze srdce usilují, a do úřadu 
prezidenta bude slavně zvolen naprostý 
blb.“ Popularita Donalda Trumpa musí 
být skličující pro každého milovníka svo-
body. Nikdo z kandidátů, kteří mají šan-
ci v prezidentských volbách vyhrát, není 
silným zastáncem svobody, nicméně 
Trump z nich představuje pro svobodu 
patrně největší nebezpečí. 

můžeme-li 
věřit 

eKonomům 
a jejich odhadům, přesun do světa bez 
omezení migrace by zhruba zdvojnáso-

bil světové hdP.

h. l. menCKen 
řeKl: 

„Postupným zdokonalováním demokra-
cie dochází k tomu, že úřad prezidenta 
odráží stále více a více niterní pocity lidí. 
Jednoho krásného dne se tak obyčejným 
lidem podaří konečně dosáhnout toho, 
o co ze srdce usilují, a do úřadu preziden-

ta bude slavně zvolen naprostý blb.“ 
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Po několika letech spánku se téma 
internetových voleb znovu objevuje ve veřejné 

debatě a především agendě některých 
politických stran. Možná trochu překvapivě 

téma voleb po internetu zvedla nejmenší 
koaliční strana, KDU-ČSL. Nejnověji se pak 

k tématu přihlásila i opoziční TOP 09, byť spíše 
jen okrajově v rámci debaty nad zavedením 

distančního korespondenčního hlasování pro 
osoby žijící či pobývající v zahraničí. Avšak 

namísto představení ambiciózních plánů 
a jasných politických deklarací jsme svědky 

pomalého našlapávání v rámci tématu 
a nesmělých, ne příliš konkrétních návrhů 

(zvláště v případě TOP 09). 

Jiří Š. CieSlAr A DAniel KunŠtát | Autoři působí 
na katedře politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy 

ceVro institut; byli spoluřešitelé výzkumu podpořeného 
Grantovou agenturou Čr, jehož výstupem je kolektivní monografie 

internetové volby? budoucnost, nebo slepá ulička demokracie 
(Praha : SloN. 2014)
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k internetovým volbám
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Předtím než se zaměříme na interne-
tové volby v českém kontextu, podívej-
me se pro srovnání na dva příklady ze 
zahraničí, kde internetové volby (byť 
v odlišném pojetí a na různých úrov-
ních) probíhají již celou dekádu.

KanadsKá zKušenost 
s internetovými volbami 
na municipální úrovni
Na federální úrovni internetové volby 

v Kanadě dosud neprobíhají (proces 

již je legislativně umožněno v rámci do-
plňovacích voleb internetové hlasování 
testovat a téměř ve všech provinciích 
probíhá debata a analýza možností nad 
zavedením internetového hlasování (nej-
dále je zřejmě provincie Ontário). 

Největší pokrok tak v rámci Kanady 
na poli internetových voleb můžeme vi-
dět na komunální úrovni. V provinciích 
Ontário a Nové Skotsko, kde jsou inter-
netové volby nejrozšířenější, tak mohla 
volit již čtvrtina, resp. třetina voličů. Fakt, 

že kanadské municipality ve velkém 
umožňují odevzdávat hlas přes internet, 
je do značné míry dán tím, že o způso-
by volební techniky si místní autority 
(a zastupitelstva) rozhodují samy.

Bez výhrady všechny volby, při kte-
rých bylo na komunální úrovni umožně-
no hlasování přes internet, technologic-
ky zabezpečovaly soukromé společnosti 
(jednalo se nejen o společnosti z Kana-
dy a USA, ale i například ze Španělska).

Otázka bezpečnosti, která stojí v po-
předí debat nad internetovým hlasová-
ním, je v případě kanadských municipa-
lit vnímaná odlišně. Na rozdíl například 
od Estonska, lídra v možnosti volit přes 
internet (o kterém se zmíníme dále), ne-
existují v Kanadě na komunální úrovni le-
gislativní a technologické standardy, kte-
ré musí internetové hlasování naplňovat.

Internetové volby se také staly nej-
používanější metodou volby politických 
lídrů, a to jak na federální, tak i provin-
cionální úrovni (komunální volby jsou 
v Kanadě bez stranické příslušnosti). Po-
pulární jsou internetové volby i v rámci 
profesních a obchodních asociací.

změny legislativy podléhá schválení obě-
ma komorami parlamentu). První zkušeb-
ní hlasování mělo proběhnout již v roce 
2013, následně bylo odloženo o dva roky 
a nyní se jako reálný termín jeví až rok 
2019. Se změnou federální vlády, kdy kon-
zervativce nahradila liberální levice, je 
možné, že dojde k určitému urychlení.

Podíváme-li se o úroveň níže, na pro-
vincionální úrovni také dosud nebyla při-
jata legislativa umožňující internetové 
volby. Nicméně v některých provinciích 
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v ProvinCiíCh 
oNTário A NoVé 

SKoTSKo, 
kde jsou internetové volby nejrozšířeněj-
ší, tak mohla volit již čtvrtina, respektive 

třetina voličů. 
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estonsKo jaKo 
celosvětový lídr na poli 
internetového hlasování
Opačný přístup, než jaký můžeme vi-

dět v Kanadě, zvolilo Estonsko. Za zave-
dením internetových voleb od počátku 
stála aktivita estonských vlád, které se 
snažily budovat efektivní elektronickou 
státní správu. Internetové volby, poprvé 
zavedené na komunální úrovni v roce 
2005, se tak staly jen jednou součástí ce-
lého propojeného systému elektronické 
státní správy (ve středu systému na po-
myslné cestě mezi občanem a státem pak 
stojí elektronický občanský průkaz, kte-
rý umožňuje vzdálenou identifikaci 
a elektronický podpis držitele). O dva ro-
ky později mohli občané Estonska volit 
přes internet i v parlamentních volbách 
a následně i ve volbách evropských. Z pě-
ti procent odevzdaných „internetových“ 
hlasů v roce 2007 jich v posledních par-
lamentních volbách v letošním roce tvo-
řilo přes třicet procent. Systém řešení in-
ternetového hlasování je v Estonsku pod 
kuratelou Národní volební komise a byl 
vyvinut „na klíč“ soukromou společnos-
tí a je neustále testován a auditován. 

Problémy, se kterými se Estonci po-
týkali, je možné vidět především ve dvou 
rovinách, ústavní a bezpečnostní. Eston-
ský Nejvyšší soud ale v roce 2011 konsta-
toval, že internetové volby jsou v souladu 
s ústavou. Objevily se i snahy o manipu-
laci s hlasy, nicméně žádný z těchto ata-
ků nebyl autoritami vyhodnocen jako zá-
sadní, natož aby byly narušeny základní 
ústavní principy pro hlasování. Přesto je 
estonský systém, potažmo celé interneto-
vé hlasování některými odborníky podro-
bováno kritice právě kvůli bezpečnosti. 
Obavy z narušení volebního procesu ne-
jen ze strany jednotlivců, ale i státních ak-
térů, přetrvávají (v případě Estonska lze 
mluvit o obavách ze strany útoků od Rus-
ké federace).

Zkušenosti s testováním a zaváděním 
internetového hlasování do volebního 
procesu na různých úrovních, v každém 
místě či zemi, jsou odlišné. Lze ale vysle-
dovat několik obecně platných závěrů:

internet umožněna voličům v zahraničí, 
a to na základě jednorázového kódu, kte-
rým by se hlasující autorizovali (podob-
ně jako v případě některých systémů 
v kanadských municipalitách). Zmínka 
o elektronické občance či robustnějším 
řešení však zcela chybí. 

TOP 09 ústy svého místopředsedy 
Marka Ženíška přišla s návrhem zavede-
ní klasické korespondenční volby, která 
by nás měla přiblížit internetovému hla-
sování, neboť takový obdobný princip 
„dvou obálek“ je používán pro některá 
řešení internetových voleb (právě případ 
Estonska). Určitě není bez zajímavosti, 
že za oběma návrhy lze vidět „práci“ Ja-
roslava Poláčka, dříve člena KDU-ČSL, 
dnes TOP 09.

jaK se K zavedení 
internetových voleb staví 
sami voliči?
Podle reprezentativního výzkumu 

společnosti Ipsos z listopadu 2011 více 
než polovina dotázaných s volebním prá-
vem (53 %) uvedla, že by využila mož-
nosti hlasovat prostřednictvím interne-
tu, pokud by takováto alternativa při 
volbách do Poslanecké sněmovny exis-
tovala. Vzhledem k reálné volební účas-
ti, která se dnes již tradičně pohybuje ko-
lem 60 %, by tedy teoreticky mohlo jít až 
o dvě třetiny z těch, kteří by se voleb zú-
častnili. Tuto možnost by z hlediska so-
ciodemografického profilu využili častě-

— Pro zavedení internetových voleb je 
nutná široká politická podpora. Na-
příklad v některých kanadských mu-
nicipalitách byly internetové volby 
připraveny a poradní orgány jejich 
zavedení doporučily, nicméně poli-
tická reprezentace jejich zavedení 
zastavila (často kvůli obavám, že pro 
jejich elektorát nebudou vhodné). 
Zároveň je nutná důvěra občanů 
v instituce, které volby zabezpečují, 
včetně technologických řešení.

— Zvýšení volební účasti, které často 
stojí v popředí důvodů, proč by měly 
být internetové volby zavedeny, nelze 
empiricky prokázat. Přesto ale socio-
logická data naznačují, že určitý vliv 
na zvýšení volební účasti zavedení in-
ternetových voleb mělo (jak v Eston-
sku, tak i Kanadě).

— Nikdy nemůžeme hovořit o stopro-
centním zabezpečení volebního pro-
cesu v případě internetových voleb; 
ale jak ukazuje příklad Estonska, lze 
zabezpečení díky jisté míře transpa-
rentnosti a auditování neustále zvy-
šovat.

internetové volby v česKé 
republice?
Poprvé myšlenku zavedení interne-

tových voleb do veřejné debaty vnesl 
tehdejší ministr vnitra za ODS Ivan Lan-
ger. Přestože bylo v roce 2008 uzavře-
no memorandum mezi ministerstvem 
vnitra a Českým statistickým úřadem 
o přípravě návrhů ohledně interneto-
vých voleb, k jeho naplnění nedošlo. 
Nová vláda pod vedením Petra Nečase 
sice zmínku o přípravě projektu inter-
netových voleb v koaličním programu 
měla, ale k větším praktickým krokům 
dále nedošlo (a to se uvažovalo o plno-
hodnotném zavedení internetových vo-
leb při volbách do Poslanecké sněmov-
ny v roce 2014!).

Nyní se tedy po několika letech ticha 
tématu internetových voleb chopila KDU-
-ČSL. Návrh z „pera“ poslance Ivana Ga-
bala představuje systém postupných kro-
ků s tím, že nejprve by byla volba přes 
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ji respondenti s vyššími stupni vzdělání 
(dvě třetiny z nich dosáhly vzdělání 
ukončené minimálně maturitou), za-
městnanci, studenti, živnostníci, podni-
katelé a dominantně zejména voliči mla-
dého a mladšího středního věku do 44 
let (mezi nejmladšími voliči do 29 let při-
pouštějí alternativu internetového hlaso-
vání až tři čtvrtiny z nich), přičemž na-
opak ochota hlasovat přes internet 
rapidně klesá s rostoucím věkem. Z těch-
to charakteristik vcelku přirozeně vyplý-
vá také poněkud odlišná politicko-ideo-
logická orientace, oproti pomyslnému 
průměru všech voličů se o něco víc hlá-
sí k pravicové orientaci, resp. k politic-
kému středu.

Vzhledem k zahraničním zkušenos-
tem i vzhledem k charakteru podobných 
projektivních otázek však lze v tomto 
ohledu vyjádřit určitou skepsi. Je totiž vy-
soce pravděpodobné, že se jedná o nad-
sazený údaj a reálný podíl voličů, kteří by 
skutečně využili možnosti „volit z domo-
va“, by byl patrně řádově nižší. Zřejmě by 
se mnohem pravděpodobněji pohyboval 
maximálně v relacích, které naznačují 
údaje za podíly odpovědí „rozhodně 
ano“. Jinak řečeno, při hypotetické účas-
ti 60 % by v České republice prostřednic-
tvím internetu hlasovalo maximálně 15 % 
z těch, kteří by se voleb zúčastnili.

Hlavním důvodem pro využití inter-
netového hlasování je podle responden-
tů především úspora času a možnost vo-

lit z pohodlí domova, některé tato forma 
volby láká také proto, že chtějí vyzkou-
šet technologickou novinku, či dokonce 
mají za to, že tato forma volby více chrá-
ní tajnost hlasování. Právě akcent na jis-
tý komfort volby častěji uváděli nejmlad-
ší dotázaní a voliči mladší střední 
generace do 44 let (pohodlí ani úspora 
času přitom nehrají – možná částečně 
poněkud paradoxně – natolik význam-
nou roli u nejstarších voličů, kteří by sou-
hlasili se zavedením internetového hla-
sování). Není bez zajímavosti, že úspora 
času je významnějším tématem pro že-
ny než pro muže. Starší generace, zejmé-
na pak voliči starší 70 let, ve srovnání 
s ostatními častěji uváděli zdravotní dů-
vody, které jim komplikují cestu do vo-
lební místnosti. Naopak mezi těmi, kteří 
se zdráhají hlasovat po internetu, je 
spektrum důvodů poněkud rozmanitěj-
ší. Překážkou jim není ani tak „počítačo-
vá negramotnost“ či absence připojení 
k internetu, jako spíše důvody „hodno-
tové“. Jako nejpodstatnější argumenty 
proti jsou uváděny primárně obava ze 
zneužití a také „konzervativní“ přesvěd-
čení o demokratickém hlasování obec-
ně, tedy upřednostnění klasického způ-
sobu hlasování a s tím související 
neztotožnění se samotnou myšlenkou 
volit internetovou cestou. Podrobnější 
analýza oslovených, kteří nejsou přístup-
ni využití internetového hlasování, na-
značuje, že se střední generace ve věku 
45– 59 let oproti mladším občanům více 
obává, že by jejich online hlasování 
mohlo být zneužito. Zároveň tito voliči 
vyslovují „konzervativní“ postoj v tom 
smyslu, že zkrátka upřednostňují tradič-
ní formu volby ve volebních místnos-
tech. Starší generace (60 let a více) čas-

to také nechce využít internetové 
hlasování jednoduše z toho důvodu, že 
nemá přístup k internetu nebo internet 
neumí používat.

Predikovat dopad případného zave-
dení internetového hlasování na voleb-
ní účast ve smyslu jejího zvýšení, což je 
jeden z nejpoužívanějších argumentů 
ve prospěch internetových voleb obec-
ně, je ovšem, jak jsme již uvedli, 
 nesmírně obtížné. Z uvedeného výzku-
mu nicméně vyplynulo, že v případě in-
ternetového hlasování se zvyšuje poten-
ciál možných voličů o 18 %, přičemž 
u generace 18–29 let, tj. generace, která 
standardně volí nejméně, by tento po-
tenciál dosahoval až 30 %. Celkově by se 
mohla volební účast při volbách do Po-
slanecké sněmovny zvýšit přibližně 
o 5–7 %, jestliže vyjdeme z výše volební 
účasti kolem šedesáti procent (tj. z při-
bližné hladiny účasti v posledních dvou 
volbách do Poslanecké sněmovny v ro-
ce 2010 a 2013).

Příklady z Estonska a Kanady ilustru-
jí dva odlišné přístupy k zavádění inter-
netových voleb, a to jak z hlediska poli-
tické podpory „shora“, resp. „zdola“, tak 
co se týče zvoleného technologického 
řešení. Robustní estonský systém je 
z hlediska bezpečnosti na kvalitativně 
vyšší úrovni než řešení kanadských mu-
nicipalit. Zároveň ale jeho zavedení 
předpokládá mnohem vyšší úroveň 
„elektronizace“ veřejné správy včetně 
zavedení tzv. elektronických občanek 
a vysokou míru důvěry občanů v institu-
ce veřejné správy. 

Nesmělost návrhů obou politických 
stran, KDU-ČSL a TOP 09, lze zřejmě také 
vysvětlit obavou ze zadávání rozsáhlých 
IT zakázek, které by s internetovým hla-
sováním byly spojeny, resp. se špatnými 
zkušenostmi z posledních let (namátkou 
kauzy „OPENCARD“ či „S Karta“). Nicmé-
ně zvláště u opoziční strany by se dalo 
očekávat, že se na takovém tématu bude 
chtít více profilovat a zviditelňovat, zvláš-
tě pokud lze doložit, že internetové volby 
jsou zajímavé především pro mladší 
a vzdělanější, „městské“ voliče.
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Při hyPoTeTicKé 
účASti 60 % 

by v České republice prostřednictvím in-
ternetu hlasovalo maximálně 15 % z těch, 

kteří by se voleb zúčastnili.
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Národní park  
Šumava  

neexistuje

miroSlAv SyllA | Autor je 
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a veřejné správy vysoké školy  
ceVro institut

Brzy tomu už bude 
5 let, co CEVRO Institut 

pořádal v Českém 
Krumlově konferenci 

na téma národních 
parků v ČR. Konference 

poukázala na řadu 
problémů v právní 

úpravě postavení 
národních parků 

i na problémy výkonu 
veřejné správy v nich. 
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Aktuálně v Parlamentu probíhá pro-
jednávání návrhu novely zákona 
o ochraně přírody a krajiny (zákon 
č. 114/1992  Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). Návrh je zajímavý přede-
vším tím, že má znovu vyhlásit všech-
ny národní parky v ČR. A hned v úvo-
du 1. čtení dominuje motiv Šumavy. 
Návrh i tento národní park vlastně „zno-
vu“ vyhlásit otevírá otázku, zda tento 
nejkonfliktnější národní park vůbec 
existuje a potažmo zda existuje jeho 
zónace, zda Správa NPŠ byla řádně zří-
zena atd. 

zřízení a (ne) existence 
npš
NP Šumava byl zřízen nařízením vlá-

dy č. 163/1991 Sb. Toto nařízení bylo vy-
dáno s odkazem na tehdy platný a účin-

musely být právní předpisy uvedeny 
do souladu s Listinou nejpozději do 31. 
12. 1991, jinak pozbyly účinnosti (§ 6 
odst. 1 uvozovacího zákona). 

To znamená, že nařízení vlády o zří-
zení NP Šumava pozbylo účinnosti 
dnem 31. 12. 1991, a přitom je o toto na-
řízení dosud opírána existence tohoto 
národního parku. 

Prosím, toto není expresivní kon-
strukce zavilého odpůrce existence NP 
Šumava, až potud je to argumentace 
Nejvyššího správního soudu v odůvod-
nění rozsudku č. j. 7 Ao 6/2010 – 55. 
(Jde o rozsudek, který zrušil několik na-
řízení Správy národního parku.) 

Tedy opakuji, že NSS výslovně do-
vodil – NP Šumava: 
— byl zřízen v rozporu s Listinou, 
— dne 31. 12. 1991 přestal na dobu pě-

ti měsíců právně existovat.
Poté, dne 1. 6. 1992, nabyl účinnos-

ti dnešní zákon o ochraně přírody a kra-
jiny a podle jeho ustanovení § 15 odst. 
3 se národní parky, jejich poslání a bliž-
ší ochranné podmínky vyhlašují už vý-
hradně zákonem. 

Podle § 90 odst. 9 národní parky kra-
jinné oblasti vyhlášené podle zákona 
o státní ochraně přírody jsou „nadále 
chráněny jako národní parky“.

Dvě stránky a dva úhly pohledu 
na právo – tvorba práva a jeho inter-
pretace. Rád bych zavedl v CI Time 
tento „koutek“ pro účely jisté popula-
rizace obou postupů, které právo vy-
tvářejí a uvádějí do života. Přídomek 
„koutek“ volím proto, abych vyjádřil 

tendenci stanout zde mimo hlavní 
proud a s krytými zády tak trochu 
i poškádlit jak zákonodárce, tak vykla-
dače. Samozřejmě budu rád, když se 
kdokoliv z ctěných čtenářů ke koutku 
přidá svým příspěvkem. 

Koutek tvorby 
a interpretace práva

Kdo má rád uzeniny a respektuje zákony, nikdy 
by neměl být u toho, když se tyto dvě věci dělají. 
(Murphyho Uzeninový zákon)

ný § 8 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb., 
o státní ochraně přírody. Podle tohoto 
ustanovení zákona se národní parky zři-
zovaly právě pouhým nařízením vlády, 
nikoliv zákonem. Nařízení nabylo účin-
nosti 10. 5. 1991. Zdálo by se tedy, že vy-
dání nařízení vlády o zřízení NPŠ odpo-
vídalo tehdejší právní úpravě. 

Nařízení vlády bylo však vydáno již 
po nabytí účinnosti Listiny základních 
práv a svobod. Jeho tehdejší vydání te-
dy neobstojí z hlediska Čl. 4 odst. 1 Lis-
tiny, z nějž lze dovozovat, že už tehdy 
bylo potřebné ke zřízení národního par-
ku použít zákona. Zřízením národního 
parku totiž dochází nepochybně k ome-
zení základních práv a svobod (např. 
svobody pohybu, svobody podnikání). 

Navíc podle tzv. uvozovacího záko-
na k Listině (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) 
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A zde se již rozcházím s další argu-
mentací NSS. NSS je názoru, že NP Šu-
mava vlastně „obživl“ díky novému ci-
tovanému ustanovení zákona.

Již samo citované ustanovení § 90 
odst. 9 je však velmi lakonické a není 
jasné, co jím vlastně chtěl zákonodár-
ce říci. Z podobných právních úprav 
(např. u vojenských újezdů) bychom 
očekávali např. právní normu cca ob-
sahu: „Dosavadní národní parky se po-
važují za národní parky podle tohoto 
zákona“. To však zákonodárce nestano-
vil. Dejme tomu, že jde jen o neobrat-
né vyjádření. Ale musíme se vrátit k ar-
gumentaci NSS. 

Celou právní existenci parku odvo-
zuje NSS právě od citované normativní 
věty z § 90 odst. 9. Jenže nelze přehléd-
nout, že v době nabytí účinnosti této 
právní normy již pro rozpor s Listinou 
pozbylo účinnosti zřizovací nařízení NP 
Šumava. Z toho NSS v odůvodnění roz-
sudku vychází. NP Šumava zde tedy již 
po soudem konstatovaných pět měsíců 
nebyl, nebyla zde právní norma, která 
by jej zřizovala. Jinak řečeno NPŠ ne-
mohl „obživnout“ a jeho zřizovací naří-
zení vlády také ne. Tedy i jinak formu-
lačně chabé ustanovení § 90 odst. 9 
ZOPK nemohlo založit novou existenci 
národního parku.

Můžete považovat předestřenou ar-
gumentaci za příliš vyhraněnou, práv-
ně puristickou či podobně. 

a taK tedy poKračujme
Zákonodárce zavedl před 23 lety 

takzvanou „výhradu zákona“. Již 23 let 
je výslovně stanoveno, že se národní 
parky, jejich poslání a bližší ochranné 
podmínky mají vyhlašovat jen a jen zá-
konem. I kdybychom zamhouřili oči 
nad historií a ústavní neobhajitelností 
nařízení vlády č. 163/1991 Sb., jak se 
máme vypořádat s tím, že po dlouhou 
dobu zákonodárce k řádnému vyhláše-
ní NP Šumava nepřistoupil? 

Výhrada zákona zde existovala v jis-
tém, „materiálním smyslu“, jak se ně-
kdy říká i díky tomu, že omezení práv 

pro všechny dotčené subjekty vyžadu-
je úpravu zákonem (znovu odkazuji 
na čl. 4 odst. 1 LZPS). Zákonodárce na-
víc zavedl výhradu zákona i ve formál-
ním smyslu. Výslovně stanovil, že se ná-
rodní parky vyhlašují jen zákonem. 
Za popsaného stavu pak měl zákono-

dárce dost času na to, aby NPŠ vyhlásil 
zákonem. Nestalo se tak, a nejen to!

 Všechny návrhy zákona o NPŠ na-
opak zákonodárce odmítl. Jestli se te-
dy máme zabývat vůlí a záměrem záko-
nodárce, pak mohu jen konstatovat, že 
zákonodárce již mnohokrát (snad šest-
krát, pokud jsem dobře počítal) odmí-
tl zřídit NPŠ zákonem, tak jak to vyža-
duje zákon i ústavní pořádek ČR. 

Prosím nejde zde o demagogický 
závěr. Nejde jen o to, že se snad Parla-
ment nedokázal dohodnout na podrob-
nostech ohledně NPŠ, proti jeho exis-
tenci nic nemá. Výhradu zákona je zde 
nutno interpretovat tak, že národní park 
může být zřízen jen tehdy, když se 
na tom Parlament shodne, shodne se 
na všech náležitostech a vyhlásí národ-
ní park zákonem. To Parlament neuči-
nil, naopak mnohokrát to odmítl a před-
ložené návrhy zákonů neschválil.

© kohy – Fotolia.com

máme-li Se 
ZAbýVAT Vůlí 
A záměrem 

záKonoDárCe, 
pak mohu jen konstatovat, že zákonodár-
ce již mnohokrát (snad šestkrát, pokud 
jsem dobře počítal) odmítl zřídit NPŠ zá-
konem, tak jak to vyžaduje zákon i ústav-

ní pořádek Čr. 
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Největší vášně zejména ze strany 
obcí na území NPŠ budí rozčlenění ná-
rodního parku na zóny. V podstatě jde 
o to, jak závažná omezení, na jakých 
částech území národního parku a ko-
mu budou uložena. Mohli bychom jen 
konstatovat, že nelze na zóny dělit ná-
rodní park, který neexistuje. 

Avšak ohledně zónace je zde navíc 
další dosti nepochopitelná legislativní 
situace. Podle § 17 odst. 2 zákona má 
být rozdělení národního parku na zóny 
provedeno vyhláškou ministerstva. Ta-
to vyhláška dosud nebyla vydána, 
a přesto znesvářené strany bojují o hra-
nice té či oné zóny. Pravděpodobně je-
diný dokument, který skutečně obsahu-
je vymezení zónace NP Šumava a je 
veřejně dostupný, je tedy patrně Proto-
kol o vymezení zón ochrany přírody Ná-
rodního parku Šumava, vydaný Minis-
terstvem životního prostředí pod 

rým by tento park vyhlásili. Po dobu 15 
let nevydalo ministerstvo vyhlášku, kte-
rou by stanovilo zónaci tohoto národ-
ního parku. 

Nezbývá než si položit otázku, zda 
může být tento stav napraven jednou vě-
tou v novele zákona, podle níž se „ná-
rodní parky vyhlašují tímto zákonem“, 
a zopakováním údajů o hranicích a roz-
loze parku. V případě Šumavy jde totiž 
o vyhlášení parku nového, a tak by jistě 
bylo namístě dodržet veškeré postupy 
s vyhlášením národního parku spojené. 
Jde například o projednání takového zá-
měru, umožnění námitek dotčeným 
vlastníkům atd. To ovšem podle důvodo-
vé zprávy odpadá při navrhovaném hro-
madném „převyhlášení“ parků a prý je 
to dobře, protože tak budou i menší ad-
ministrativní náklady. Ostatně nač vyha-
zovat státní peníze na řešení námitek ně-
jakých vlastníků, že ano.

č. j. OOP/3885/95 e. o., který byl vydán 
dne 25. července 1995, dle tehdy účin-
ného znění zákona o ochraně přírody 
a krajiny. To znamená, byl vydán v do-
bě, kdy zákon nestanovil ještě výslov-
ně formu vyhlášky. 

Takže můžeme shrnout, že po dobu 
23 let se zákonodárci nedohodli na vy-
hlášení NP Šumava, nevydali zákon, kte-
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Po dobU 23 leT 
Se ZáKoNodárci 

neDohoDli 
na vyhlášení NP Šumava, nevydali zákon, 
kterým by tento park vyhlásili. Po dobu 
15 let nevydalo ministerstvo vyhlášku, 
kterou by stanovilo zónaci tohoto národ-

ního parku. 
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Studie vychází především ze srovná-
ní učitelských platů s platy v jiných profe-
sích vyžadujících vysokoškolské vzdělání. 
Studie přichází k málo překvapivému zjiš-
tění: učitelské platy jsou málo atraktivní.

Důsledkem je pak klesající kvalita ucha-
zečů o toto povolání, což může mít dlou-
hodobě negativní dopady na českou eko-
nomiku. Spíše okrajově studie zmiňuje jiný 
problém, a to přílišné rovnostářství v odmě-
ňování učitelů.

Průměrný plat učitele v regionálním 
školství nedosahuje ani 60 % průměrné-
ho platu vysokoškoláka. Česká republika 
je v tomto ohledu výrazně pod průměrem 

zemí OECD a horší poměr najdeme pouze 
v Maďarsku a na Slovensku. Samozřejmě lze 
diskutovat o jiných parametrech učitelské-
ho povolání, a to jak v mezinárodním, tak 
i v domácím srovnání. Z hlediska velikos-
ti tříd nebo počtu odučených hodin za rok 
se však Česko od průměru OECD výrazně 
neodchyluje. Ve srovnání s domácími vy-
sokoškoláky lze jistě poukázat na nadstan-
dardní rozsah dovolené (rozšíření dovolené 
z 5 na 8 týdnů představuje cca 6,6 % pracov-
ního času, tj. zvýšení platu na odpracova-
ný den přes 7 %) nebo relativní stabilitu za-
městnání ve veřejném sektoru ve srovnání 
se soukromými společnostmi.

Zvyk je železná košile
Zajímavé jsou však jiné parametry učitel-

ských platů. Zmíněná studie ukazuje na velmi 
pozvolný růst platů v průběhu kariéry, výrazně 
pomalejší než v jiných profesích platové (ve-
řejné) i mzdové (soukromé) sféry. Zkušenos-
ti či jiné kvality zvyšující se v čase tedy nejsou 
v peněžním ohodnocení učitelů reflektovány. 
Dalším specifikem je nízký podíl odměn v po-
měru k platům, opět nejen s ohledem na jiné 
profese mzdové, ale i platové sféry. Lze se jen 
dohadovat, zda je příčinou nemožnost měře-
ní učitelských kvalit, neschopnost vedoucích 
pracovníků tyto kvality měřit nebo jen neocho-
ta prolomit zavedené rovnostářské zvyklosti. 

Platy učitelů: Nízké a příliš rovnostářské. Zářijová studie autorů 
z cerGe-ei poukazuje na setrvale nízké platy učitelů základních škol.

Vidíme svět takový, jaký je.
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