Měli by se kroužkovat?
MF plus 
16.6.2006 | rubrika: Z první ruky - aktuálně z domova | strana: 12 | autor: MARTIN ČABAN

VOLEBNÍ POČTY

Volby nebyly jen soubojem lídrů. Voliči to pochopili a místy dokázali s výsledky pěkně zamíchat.

Volič má pro výrobu nečekaných volebních situací v zásadě dva nástroje. V celostátním měřítku jsou to samotné hlasovací lístky, letos jsme se ale dočkali několika překvapení i na úrovni krajských kandidátek. Posloužily k tomu takzvané přednostní čili preferenční hlasy. A tak, přestože se média soustředila především na krajské lídry, které proti sobě stavěla v nejrůznějších debatách a exhibicích, někteří z nich se mohli o poslanecké místo bát i při solidním výsledku své strany.

POLEMIKA S PRIMÁRKAMI

Princip fungování preferenčních hlasů je jednoduchý. Ve stranických primárkách či na nejrůznějších sjezdech, kongresech, schůzích a dalších - běžnému voliči na hony vzdálených - akcích vzniknou stranické krajské kandidátní listiny. Ty vedou krajští lídři, za nimi následují často desítky dalších kandidátů. Kolik strana v daném kraji shrábne mandátů, tolik kandidátů z listiny, počítáno od lídra dolů, usedne do poslaneckých lavic. Volič však může do pořadí na stranické kandidátce promluvit přímo ve volební místnosti právě prostřednictvím preferenčního hlasu. Domnívá-li se, že některý z kandidátů by si sněmovnu zasloužil více než ti, kteří jsou nad ním, může jeho pořadové číslo na volebním lístku zakroužkovat. Volební zákon pak praví, že pokud téhož kandidáta zakroužkuje aspoň sedm procent voličů, kteří v daném kraji pro danou stranu hlasovali, posune se tento kandidát do čela uchazečů o poslaneckou židli. Pokud jich sedmiprocentní hranici přesáhne víc, řadí se za sebe podle absolutního počtu preferenčních hlasů. Každý volič zároveň podle téhož zákona disponuje dvěma preferenčními hlasy. Jejich původní účel tkví tedy především v tom, že každý, kdo přijde volit, může kroužkem pomoci kandidátovi, který například dobře pracoval na komunální úrovni, ale stranické rozhodnutí ho odsunulo na nevolitelná místa. Právě tento zdánlivě nudný právní institut dokázal v letošních volbách ukázat několik zajímavých věcí.

JAK OSTROUHAT V PRAZE

Preferenční hlasy zamíchaly kartami zejména na komunistické kandidátce v Praze. Dalo se to čekat. Pražským lídrem byl pro ne zcela skalní komunistické voliče poměrně neznámý František Beneš. Na druhém a třetím místě pak figurovali místopředsedové strany Václav Exner a Jiří Dolejš - dvě výrazné tváře známé i těm, kteří by komunisty raději neviděli. Oba získali vysoký počet preferenčních hlasů pohodlně přesahující sedm procent a přeskočili tak na kandidátce svého krajského lídra. A protože komunisté obecně dosáhli v letošních volbách dost nízkého výsledku, brali v Praze jen dva mandáty, které obsadili oba preferovaní kandidáti. František Beneš se tak stal dokladem toho, že ani krajský lídr třetí nejsilnější strany nemusí mít v systému, kde přednostní hlasy hrají významnou roli, místo v Poslanecké sněmovně jisté. Zároveň se dobře ukázala polarizace komunistických voličů. Nejvyšší počet přednostních hlasů totiž v Praze dostal jak Václav Exner, známý jako představitel tvrdého konzervativního jádra strany a odpůrce omluv za totalitní minulost, tak Jiří Dolejš, považovaný za představitele moderního reformního stranického proudu.
Podobně jako Beneš málem dopadl i předseda a pražský lídr Strany zelených Martin Bursík. Na pražské kandidátce ho vlivem preferenčních hlasů přeskočila Kateřina Jacques. Druhý mandát, který zelení v Praze získali, mu málem vyfoukl Jaroslav Hutka. Martin Bursík totiž dostal 6741 preferenční hlas, Hutka 6392. Kdyby známého písničkáře zakroužkovalo jen o pár set voličů víc, Bursíkovi by mandát utekl. Jiří Dolejš a Kateřina Jacques zřejmě za své úspěchy vděčí tomu, že se jen pár dní po sobě stali mediálně známými kvůli svému fyzickému napadení. Asi není těžké odpovědět na otázku, zda je taková událost dostatečnou kvalifikací pro poslancování. Mandát by tak bylo možné vnímat jako určitou formu bolestného od solidárních voličů.

SKOKAN MÍSTO DOKTORA

Ani ostatní strany se vlivu preferenčních hlasů nevyhnuly. V sociální demokracii vystřelily přednostní hlasy do poslanecké lavice bývalého skokana na lyžích Pavla Ploce, který se z pátého místa na liberecké kandidátce dostal mezi tři socialistické liberecké poslance. Na sněmovnu naopak nedosáhly jiné z uplynulého volebního období známé tváře.
Milada Emmerová, byť dostala hned po krajských lídrech prakticky nejvíc přednostních hlasů, na sedmiprocentní hranici nedosáhla a brány sněmovny jí zůstanou zavřeny. Sněmovnou také již nebudou znít protikuřácké litanie lékaře, lidoveckého poslance a ve volbách středočeské dvojky Jiřího Janečka. Mizerný výsledek lidovců způsobil, že ve středních Čechách brali jen jeden mandát. Preferenčních hlasů sice Janečkovi přišlo dost (5,6 %), ale na kýžených sedm procent to nestačilo.
Bezkonkurenčně nejvíc preferenčních hlasů dostali celkem přirozeně dva celostátní lídři největších volebních rivalů ČSSD a ODS. Mirek Topolánek dostal přes šestatřicet tisíc kroužků, Jiří Paroubek necelých třicet jedna tisíc. Pojistili si pozice největších kohoutů na politickém smetišti a voliči jim to potvrdili nejen tím, že svými hlasy rozhodli o tom, že každý z nich dovedl ve svém kraji svou partaj k vítězství, ale i tím, že pojistili jejich postavení suverénně nejvyššími počty přednostních hlasů.

ŽENY BEZ KROUŽKŮ

Hlavní účel, o němž se v souvislosti s kroužkováním před volbami mluvilo nejvíc, ale preferenční hlasy nesplnily. Žen v poslaneckých řadách ubylo. Světlou výjimku tvoří stínová ministryně práce a sociálních věcí za ODS Alena Páralová - do sněmovny se dostala díky přednostním hlasům z pátého místa pardubické kandidátky.
Hromadné "kroužkování žen", k němuž před volbami vyzývaly různé strany, se ale nakonec nekonalo. Jestli strany chtějí více žen do politiky, budou je muset začít umisťovat na volitelná místa na kandidátkách. Smysl přednostních hlasů tím ale nepadá. Bude velmi zajímavé sledovat debaty o změnách jejich vlivu. Zhruba před rokem ležel poslancům na stole návrh na velké posílení vlivu voličských kroužků. Skupina poslanců prosazovala změnu zákona, podle níž by každý volič měl pět preferenčních hlasů a na postup do čela kandidátky jen dvě procenta místo sedmi.

FAKTA

Voličský TOP 10

1. Mirek Topolánek (ODS) - 36 645 hlasů
2. Jiří Paroubek (ČSSD) - 31 779 hlasů
3. Lubomír Zaorálek (ČSSD) - 24 754 hlasů
4. Bohuslav Sobotka (ČSSD) - 24 448 hlasů
5. Petr Gandalovič (ODS) - 22 889 hlasů
6. David Rath (ČSSD) - 19 928 hlasů
7. Lucie Talmanová (ODS) - 14 468 hlasů
8. Vítězslav Jandák (ČSSD) - 13 688 hlasů
9. Martin Říman (ODS) - 13 180 hlasů
10. Stanislav Křeček (ČSSD) - 11 342 hlasů
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