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TEZE pro Debatní dny 

Účast na volbách by měla být povinná 

Oblasti: 

Člověk a společnost- občanský a společenský základ- občan a právo 

 

Popis: 

Volby jsou základem demokratického státu – prostřednictvím voleb lid vykonává svou 

suverenitu a od voleb odvozují svoji legitimitu veškeré orgány státní moci. Některé orgány 

jsou voleny přímo (parlament, prezident, místní zastupitelstva), jiné nepřímo (vláda, soudní 

moc). V současné době máme volební právo všeobecné, rovné a vykonávané v tajných 

volbách. Dnes mohou volit všichni občané daného státu, s výjimkou dětí, lidí omezených ve 

svéprávnosti a v některých státech vězňů. Rovné hlasovací právo pak znamená, že hlas 

každého má stejnou váhu – tak tomu nebylo vždy, například za Rakouska-Uherska měly hlasy 

lidí s vyšším majetkem váhu větší. Zároveň lidé volí v tajných volbách proto, aby je nebylo 

možné postihovat za jejich hlasování.  

Ačkoliv dávají volby lidem obrovskou moc změnit chod země, značná část obyvatelstva tuto 

možnost nevyužívá. I v zavedených demokraciích se volební účast pohybuje okolo 50%, u 

méně důležitých voleb (například komunálních) kolem 30%. Hlasy těch, kteří k volbám 

nepřijdou, jsou pak rovnoměrně připočítány stranám, které získaly nejvíce hlasů. Důvody, 

proč lidé k volbám nechodí, jsou různé. Spousta lidí je znechucena politikou, nezajímá je, 

nemohou si vybrat z kandidátů, mají lepší program či jsou jen líní. 

Povinné volby bývají v naší zemi spojovány především s komunistickou diktaturou, kdy 

neúčast často znamenala sankce ze strany režimu, který se snažil pomocí vysoké volební 

účasti zajistit legitimitu. Je jasné, že tehdy se nedalo hovořit o svobodných demokratických 

volbách v jakémkoliv smyslu slova. Na druhou stranu existují i demokratické země, které 

povinné volby zavedly – například Austrálie. V těchto zemích bývá povinnost chodit k volbám 

vymáhána pomocí zvýšení daní, či jiných finančních postihů.  
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http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/volby-do-ep-rekordne-nizka-volebni-

ucast-006106 

http://www.novinky.cz/domaci/238425-povinne-hlasovani-by-zvedlo-volebni-ucast.html 

http://www.cevro.cz/cs/233972-petr-sokol-nevolis-zaplatis 

http://www.project-syndicate.org/commentary/legitimacy-and-elections/czech 

http://www.denik.cz/z_domova/zemanuv-navrh-nepujdete-k-volbam-zaplatite-pokutu-

20130123.html 
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Povinná účast prospěje legitimitě volených 
orgánů  
Legitimita vládnoucích je v demokracii odvozena 
právě od voleb – a čím více lidí se jich účastní, 
tím lépe. Pokud bude účast vysoká, pak budou 
politici skutečně reprezentanti národa, a nikoliv 
jen jeho části. Také bude větší ochota lidí 
poslouchat vládu, protože si nebudou moci 
říkat: „já jsem je nevolil“. 

 
 
Nucením lidí chodit k volbám pravá legitimita 
nevznikne, protože lidé tam spíš jen tak něco 
„hodí“ a nadále nebudou považovat politiky za 
své reprezentanty. Navíc i při 100% účasti 
nebude vláda reprezentovat většinu obyvatel, 
protože část volí opozici. V neposlední řadě je 
třeba si uvědomit, že i nevolení je legitimní 
volba – člověk se prostě rozhodne přenechat 
rozhodování o osudu země na těch, kteří 
k volbám půjdou. 

Politikové budou lépe zastupovat občany 
Pokud polovina obyvatel vůbec k volbám 
nechodí, tak ve skutečnosti nemají svého 
zástupce v politické reprezentaci. To znamená, 
že politiky nezajímají jejich přání a potřeby, a že 
vláda tudíž nevládne v jejich zájmu. Měli 
bychom se snažit, aby vláda vládla v zájmu 
všech občanů – a tomu prospěje právě zavedení 
povinné účasti ve volbách.  

 
Ve skutečnosti problém představený v tomto 
argumentu neexistuje, protože potřeby a přání 
lidí, kteří k volbám nechodí, nejsou zásadně 
odlišné od těch, kteří k volbám přijdou. Navíc 
v demokracii nikdy vláda nezastupuje všechny 
občany, ale pouze většinu. V neposlední řadě se 
jedná o dobrovolnou volbu těchto lidí, takže je 
na nich aby za ni nesly následky. 

S právy přicházejí i povinnosti 
Pro všechny z nás je výhodné, že žijeme 
v demokracii. Ta přináší řadu výhod – vláda se 
stará (alespoň v teorii) o blaho svých občanů, 
můžeme hovořit do směřování této země a také 
máme garantovánu řadu lidských práv – 
například na život, majetek, svobodu projevu 
apod. Tyto věci však nejsou automatické, a aby 
mohla demokracie fungovat, je potřeba, aby se 
lidé zapojovali do veřejného dění. To nejmenší, 
co mohou pro svou zemi udělat je jít k volbám a 
hlasovat o budoucnosti naší země. Bez aktivních 
občanů totiž demokracie ztrácí svůj smysl. 

 
Ač jsou volby základem demokratického 
systému, tak nízká volební účast nemůže samu 
demokracii nikterak ohrozit – ve spoustě 
zavedených demokracií je nízká volební účast již 
desítky let a žádný problém s tím není. Aby 
opravdu došlo k odtržení politiky od veřejnosti, 
musela by se volební účast pohybovat v řádech 
procent, a to se nikdy nestane. V neposlední 
řadě je třeba říci, že právy a svobodami by měl 
být člověk nadán od přírody a není to nic, co by 
bylo třeba si zasloužit. 

Povinná volba zvýší zájem lidí o veřejné dění 
Povinná volební účast povede k tomu, že se lidé 
začnou více zajímat o politiku a o veřejné dění, 
protože když už tam budou muset jít, tak budou 
chtít zvolit správně. Hlavním důvodem neúčasti 

 
Je pravda, že se možná pár z těch donucených 
jít k volbám podívá, koho to vlastně volí, ale 
zásadní vliv to mít nebude. Co je podstatnější je 
fakt, že mezi voliči poklesne informovanost o 
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u voleb je lenost lidí – pokud někam nemusí, tak 
tam spousta z nich nepůjde. Pokud se zvýší 
zájem lidí o veřejné dění, tak to vytvoří tlak na 
politiky, aby se snažili situaci v této zemi zlepšit. 
Navíc pak i lidé samotní mohou udělat něco pro 
dobro této země. 
 

politice – dnes především volí ti, které politika 
zajímá, a kteří ji rozumí. Pokud donutíme 
všechny lidi chodit k volbám, tak se nám naředí 
tito informovaní voliči lidmi, kteří o politice nic 
nevědí. To znamená, že mezi politiky bude 
naopak menší motivace starat se o blaho 
občanů. 
 

Povinné volby posílí menší strany 
Spousta lidí k volbám nedorazí proto, že si mezi 
stávajícími parlamentními stranami nemůže 
vybrat a u ostatních nevěří, že by se mohli do 
parlamentu dostat. Pokud by takoví lidé byli 
donuceni k volbám jít, tak by se výrazně zvýšily 
šance malých stran dostat se do parlamentu – 
to by bylo pozitivní zejména proto, že by se do 
politiky vnesl svěží vítr, narušily by se vazby 
mezi politickými kmotry a více názorů by bylo 
zastoupeno v parlamentu. 
 

 
Otázka zní, zda je diverzita v parlamentu tak 
pozitivní. V prvé řadě by tito lidé volili často 
strany, které by se do parlamentu dostat 
neměly – ať už strany antisystémové (různí 
extrémisté), populisté či recesisté. Navíc i kdyby 
to byly regulérní strany, tak přílišná 
roztříštěnost v parlamentu znamená, že bude 
parlament zablokován a nebude schopný 
vytvořit funkční koalice, či se dohodnout na 
zásadních reformách. 

 
Jistě, nějaké náklady s volbami budou spojené, 
ale zas tak enormní nebudou – již dnes je třeba 
evidovat, kdo k volbám přišel (abychom 
zabránili volit dvakrát). Navíc pokud budou 
sankce finančního charakteru, tak není těžké je 
nastavit tak, že si na sebe ten systém sám 
vydělá. V neposlední řadě jsou investice do 
řádného fungování demokracie mnohem 
rozumnější, než do jiných vládních projektů. 

Povinná volba bude znamenat zbytečné výdaje 
Vzhledem k tomu, že lidi bude třeba nutit 
k chození k volbám, bude to pro stát znamenat 
další výdaje. Bude třeba najmout úředníky, kteří 
budou evidovat, kdo k volbám nepřišel. Dále 
bude třeba vymáhat sankce a posuzovat, zda 
důvod jejich nepřítomnosti byl či nebyl 
omluvitelný. Tyto náklady jsou přitom zcela 
zbytečné. 

 
 
Spousta lidí k volbám nejde proto, že tomu 
nechtějí věnovat svůj čas, ale pokud už budou 
stát u urny, tak platně odvolí. Jistě, budou i tací, 
co budou vhazovat neplatné lístky, ale 
vzhledem k tomu, že ty nás nic nestojí, tak se 
nejedná o argument proti povinné volbě. To, že 
lidé ztratí pár hodin svého času také není žádná 

Povinná volba povede k vhazování prázdných 
lístků 
Pokud někdo nechce k volbám jít, tak ho sice 
můžeme donutit tam dojít, ale už ne platně 
odvolit. Tito lidé budou vhazovat prázdné lístky 
– ať už ze vzteku, že tam musí jít, či proto, že 
neví, koho by volili. Tudíž povinnou volbou 
nemůžeme dosáhnout žádných pozitivních 
výsledků a jediné, čeho docílíme je, že lidé 
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tragédie – je to jen malá cena za to, že mohou 
žít v demokracii. 
 

budou marnit čas a budou naštvaní. 
 

 


