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1. Úvod 

Přímé volby do Evropského parlamentu (EP) lákají od svého prvního konání v roce 1979 

zvýšenou pozornost politologů. Ve srovnání s ostatními typy voleb, které probíhají 

v jednotlivých členských zemích Evropské unie (EU), jsou totiž volby do EP specifické 

tím, že se odehrávají na nadnárodní úrovni. Například v komparativní politologii a 

současné volební analýze uznávaný a dnes již „klasický“ koncept voleb druhého řádu 

(second-order elections) vystavili a později precizovali jeho autoři, Karlheinz Reif a 

Hermann Schmitt (1980), právě na základě zkušeností s volbami do EP a primárně právě 
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pro tyto volby byl původně koncept voleb druhého řádu určen. Později bylo možné opět 

zaznamenat zvýšený zájem politologů o problematiku evropských voleb v souvislosti 

s dosud největším, tzv. východním rozšířením EU o deset zemí střední, východní a 

jihovýchodní Evropy z roku 2004. Předmětem zájmu se stalo především srovnávání 

volebního chování v patnácti starých západních na straně jedné a deseti nových 

východních členských zemích EU na straně druhé (viz např. van der Brug, Franklin a 

Tóka 2007; Outlý 2007). 

Podobně byla (a dodnes je) poměrně velká pozornost odborné politologické obce 

věnována problematice možnosti zavedení jednotného volebního systému napříč 

jednotlivými členskými zeměmi EU (viz např. Reif 1984; Millar 1990; Pavlovič 2003; 

Farrell a Scully 2005; Charvát a Outlý 2015). To je do jisté míry dáno i skutečností, že 

myšlenka jednotného volebního systému je zakotvena již v zakladatelských smlouvách 

z roku 1957. Konkrétně například Smlouva o Evropském hospodářském společenství 

(EHS) v článku 138, odstavci 3 pověřila Shromáždění úkolem připravit návrh na 

zavedení přímé volby poslanců Shromáždění, navíc podle jednotných volebních pravidel 

ve všech členských zemích. Jestliže otázka zavedení přímých voleb do EP byla velmi 

problematická a nakonec se je podařilo zavést až od roku 1979, otázka jednotného 

volebního systému byla – a dodnes je – natolik kontroverzní, že jednotná volební 

pravidla pro volby do EP doposud neexistují. A to i přesto, že od první zprávy zabývající 

se detailněji touto problematikou, tzv. Dehousseovy zprávy z roku 1960, bylo 

vypracováno mnoho zpráv s řadou návrhů, jak tuto otázku řešit. Problém celé diskuse o 

možnosti zavedení jednotného volebního systému nicméně spočívá v nedostatečné 

politické vůli takové ustanovení zavést. Vývoj této problematiky totiž vypadá od 

šedesátých let tak, že navzdory neustálému předkládání nových návrhů (zejména 

Patijnovy zprávy z roku 1975, Seitlingerovy zprávy z roku 1982, Bockletovy zprávy z  

roku 1985, tří de Guchtových zpráv z období let 1991 až 1993 a v neposlední řadě 

Anastassopoulosovy zprávy z roku 1998), se diskuse a předkládané návrhy stále více 

vzdalovaly od možnosti zavedení jednotného volebního systému. Namísto toho se 

hledala spíše jiná, minimalistická řešení, jak uspokojit původní požadavek na jednotný 

volební systém, a přesto jej nemuset zavést (například omezení se na zavedení 

společného principu v podobě rovných, přímých, tajných a všeobecných voleb do EP). 

Dosavadním vyvrcholením tohoto procesu bylo jednak stanovení pravidel pro 

evropské volby konané v roce 1999, pro které všech patnáct členských zemí, včetně 

Spojeného království, přijalo princip poměrného zastoupení, a jednak následné 

rozhodnutí Rady č. 2002/772/EC (EC 2002), které novelizuje Akt o přímých volbách 

z roku 1976. Podle rozhodnutí Rady z roku 2002 se volby do EP konají podle jednotného 

principu, jimiž je zásada poměrného zastoupení. Členské státy se již ale mohou samy 

rozhodnout, v jaké podobě jej budou realizovat, zda prostřednictvím kandidátních listin 

(přísně vázaných, vázaných či volných) nebo volebního systému jednoho přenosného 
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hlasu, zda zavedou zákonem stanovenou uzavírací klauzuli do pěti procent hlasů či 

nikoli, či ve stanovování počtu a velikostech volebních obvodů atd. Jediným omezením 

v tomto duchu je požadavek, aby byla zajištěna proporční alokace mandátů. Přijatá 

norma tak v podstatě pouze shrnovala aktuální stav již platné evropské volební 

legislativy v jednotlivých členských zemích a směřuje spíše k tomu zúžit rozpětí 

národních variací volebních zákonů, než aby stanovila jednotná striktní pravidla voleb 

do EP, a ponechává členským zemím značnou volnost při stanovování konkrétní podoby 

volebního systému.2 Jediným ve své podstatě společným prvkem systému voleb do EP ve 

všech členských zemích EU je tak princip poměrného zastoupení, který ale existuje v 28 

specifických národních variantách (podr. viz např. Charvát a Outlý 2015). 

Naopak poměrně malá pozornost je v současném politologickém výzkumu 

věnována problematice rozdělování mandátů poslanců EP mezi jednotlivé členské země 

EU a s tím související analýze. A to i přesto, že z výše představenou problematikou 

v některých ohledech úzce souvisí, například v otázce rovnosti hlasování jako jednoho ze 

základních společných principů evropských voleb (více viz níže). 

 

2. Metodika a cíle práce 

Předkládaná kvantitativní studie se zaměřuje na otázku rozdělení křesel poslanců EP 

napříč členskými zeměmi EU. Jejím cílem přitom je kvantifikovat, za využití existujících 

metod volební analýzy, princip degresivní proporcionality,3 který se užívá k rozdělování 

mandátů v EP mezi členské země EU (viz čl. 14 Smlouvy o Evropské unii). Na úrovni 

jednotlivých členských států článek měří hodnotu hlasu (průměrný počet obyvatel 

připadajících na jednoho poslance EP v dané členské zemi) a míru nadreprezentace či 

podreprezentace jednotlivých členských zemí. Na agregované úrovni ve vztahu k EP jako 

celku je měřena míra nerovnoměrné distribuce křesel (malapportionment) v EP mezi 

členské státy EU. 

Míra nadreprezentace a podreprezentace jednotlivých členských zemí EU ve 

volbách do EP konaných v roce 2014 je vypočtena pomocí tzv. indexu zvýhodnění 

(advantage ratio, A), tedy jako podíl celkového počtu obyvatel dané země ke dni 1. ledna 

                                                           

2 Ani přijetím rozhodnutí Rady z roku 2002 se ale otázka možnosti sjednocení pravidel voleb do EP ve 

všech členských zemích EU neuzavřela. Naopak posilování pravomocí EP, naposledy v souvislosti 

s Lisabonskou smlouvou, bylo a je podnětem pro další návrhy na reformu evropských volebních pravidel. 

Důkazem této skutečnosti může být například tzv. Duffova zpráva z roku 2011. Duffova zpráva byla sice 

projednána v plénu EP v červenci roku 2011, následně však byla vrácena do výboru k dalšímu 

projednávání, mj. s tím, že proces reformy evropských volebních pravidel představuje velmi citlivé a 

potenciálně kontroverzní téma. 
3 Někdy je původní anglický termín degressive proportionality do češtiny překládán rovněž jako tzv. 

poměrný sestupný způsob. 
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2014 a počtu poslanců přidělených danému členskému státu. Hodnota A = 1 by tak 

implikovala, že daná země obsazuje stejný podíl křesel v EP, jako je její podíl na celkové 

populaci EU. Hodnoty nižší než A = 1 znamenají podreprezentaci dané členské země, 

přičemž čím menší hodnota vychází, tím vyšší je podreprezentace příslušné členské 

země. Např. hodnota A = 0,75 by tak znamenala, že daná země obsazuje jen 75 procent 

mandátů oproti stavu, který by jí náležel při dodržení principu striktní proporcionality. 

Hodnoty vyšší než A = 1 naopak znamenají, že daná země obsazuje vyšší podíl křesel 

v EP, než odpovídá jejímu podílu obyvatel na celkové populace EU. Platí přitom, že čím 

vyšší hodnota, tím vyšší nadreprezentace zastoupení daného členské státu. Hodnota A = 

2,5 by tak např. znamenala, že příslušná země obsazuje dvaapůlkrát více mandátů v EP, 

než kolik by jí příslušelo v případě čistě proporční alokace mandátů mezi jednotlivé 

členské státy. 

Jako vhodný nástroj pro stanovení míry malapportionment (MAL), a tedy pro 

kvantifikaci zásady degresivní proporcionality ve volbách do EP v roce 2014, se nabízí 

postup doporučený Samuelsem a Snyderem v jejich studii z roku 2001. Samuels se 

Snyderem doporučují užít pro výpočet celkové míry malapportionment upravenou verzi 

původního Loosemoreova a Hanbyho indexu distorze z roku 1971 (podr. viz Samuels a 

Snyder 2001: 654–655; česky viz Charvát 2011: 336–339). Celková míra 

malapportionment (MAL) ve zkoumaných volbách se podle tohoto postupu vypočte 

následovně. Nejprve se u každé členské země EU odečte podíl mandátů rozdělovaných 

ve volbách do EP od podílu počtu obyvatel z celkové populace a výsledek odčítání se 

zapíše v absolutní hodnotě. Posléze se sečtou všechny absolutní hodnoty těchto rozdílů 

za všechny členské země. Na závěr se výsledek tohoto sčítání vydělí dvěma tak, aby se 

žádná distorze proporčního principu nezapočítávala dvakrát. Výsledná hodnota tohoto 

výpočtu pak udává, jak velké procento křesel v EP bylo rozdělováno v jiné zemi, než by 

odpovídalo principu striktní proporcionality. Vyjde-li např. hodnota MAL = 0,25, 

znamená to – zjednodušeně řečeno, že celkem 25 procent mandátů bylo rozdělováno 

nerovnoměrně, tedy v jiných zemích, než by odpovídalo situaci při dodržení principu 

striktní proporcionality alokace mandátů mezi jednotlivé členské země. 

Pro potřeby analýzy nezbytné statistické údaje ohledně počtu obyvatel 

jednotlivých členských zemí i celkové populace EU vždy ke dni 1. ledna každého roku 

byly čerpány z datového archivu Eurostatu. 

 

3. Výsledky a diskuse 

Podle Smlouvy o EU nesmí celkový počet poslanců EP překročit počet 750, přičemž 

v tomto počtu není započítán předseda EP. Výjimku představovalo krátké období let 

2013 až 2014, kdy měl EP po vstupu Chorvatska dočasně 766 křesel. Počet poslanců EP 

reprezentujících jednotlivé členské státy EU je pak odvozen od velikosti populace dané 
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země, a to podle principu degresivní proporcionality (viz čl. 14, odst. 2 Smlouvy o EU). 

Současně Lisabonská smlouva stanovuje minimální a maximální počet poslanců 

zvolených v jedné členské zemi. Každá členská země EU tak má nárok na volbu nejméně 

šesti poslanců EP, současně ale platí, že žádnému členskému státu EU nesmí být 

přiděleno více než 96 poslaneckých křesel v EP. To tedy v praxi znamená, že v populačně 

nejmenších členských zemích EU (na Maltě, v Lucembursku, na Kypru a v Estonsku) se 

rozděluje po šesti mandátech, zatímco v populačně největší zemi EU, Německu, se 

rozděluje 96 mandátů. Ve zbývajících zemích se pak v roce 2014 rozdělovalo od osmi 

do74 mandátů (viz tabulka 1). 

  

Tabulka č. 1. Počet poslanců v EP za jednotlivé členské země po volbách z roku 2014  

Členská země  Poslanců Členská země  Poslanců 

Německo 96 Rakousko 18 

Francie 74 Bulharsko 17 

Spojené království  73 Dánsko 13 

Itálie 73 Finsko 13 

Španělsko 54 Slovensko 13 

Polsko 51 Chorvatsko 11 

Rumunsko 32 Irsko 11 

Nizozemí 26 Litva 11 

Belgie 21 Lotyšsko 8 

Česká republika 21 Slovinsko 8 

Maďarsko  21 Estonsko 6 

Portugalsko 21 Kypr 6 

Řecko 21 Lucembursko 6 

Švédsko 20 Malta 6 

Zdroj: Eurostat 2014 

 

Krajní hodnoty zastoupení jednotlivých členských zemí byly spolu s principem 

degresivní proporcionality stanoveny záměrně s ohledem na výrazný rozptyl mezi počty 

obyvatel v největších a nejmenších členských státech EU. Zásada degresivní 

proporcionality přitom předpokládá určitou míru zvýhodnění menších členských států 

při obsazování EP na úkor velkých zemí. Míru zvýhodnění (nadreprezentace) menších 

členských států EU a znevýhodnění (podreprezentace) velkých států EU představuje 

tabulka 2, z níž je zřejmé, že při volbách do EP dochází ke zvýhodnění celkem 22 

členských zemí EU, zatímco pouze šest populačně největších států EU (Německo, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Francie, Itálie, Španělsko a Polsko) 

je v EP národnostně podreprezentováno. 
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Tabulka č. 2. Nadreprezentace a podreprezentace členských zemí EU v EP po volbách z roku 2014 

Podreprezentované země  Nejvíce nadreprezentované země  

 
míra 

podrepr. 

ø obyv. na 

mandát 
 

míra 

nadrepr. 

ø obyv. na 

mandát 

Francie 0,7592 889 954,1757 Malta 9,5334 70 897,3333 

Spojené království 0,7670 880 935,0822 Lucembursko 7,3767 91 613,3333 

Španělsko 0,7845 861 254,8148 Kypr 4,7244 143 000,000 

Německo 0,8030 841 458,3333 Estonsko 3,0810 219 303,1667 

Itálie 0,8115 832 639,2877 Lotyšsko 2,7008 250 183,5000 

Polsko 0,8960 754 816,8431 Slovinsko 2,6224 257 635,6250 

   Litva 2,5250 267 588,3636 

   Chorvatsko 1,7501 386 063,6364 

   Slovensko 1,6218 416 611,4615 

   Irsko 1,6144 418 548,0909 

   (…) Česká republika 1,3497 500 591,3810 

Zdroj: vlastní výpočty s využitím dat Eurostatu (2014) 

 

Princip degresivní proporcionality ovšem s sebou nutně přináší diskriminaci voličů 

z populačně velkých členských zemí EU, protože v nich připadá na jeden mandát v EP 

výrazně vyšší počet obyvatel, než v případě zemí populačně menších. Z tabulky 2 je tak 

zřejmé, že zatímco v populačně největších státech je na jeden mandát potřeba přes 800 

tisíc obyvatel, v populačně nejmenších zemích je to 200 tisíc a méně obyvatel. 

Srovnáme-li pak oba extrémy, ve Francii, Spojeném království, Španělsku či Německu je 

potřeba zhruba dvanáctkrát více obyvatel na jednoho poslance EP, než je tomu na Maltě 

či v Lucembursku. Tím se ale volby do EP dostávají do konfliktu se základním 

demokratickým principem voleb o stejné hodnotě hlasu všech voličů. 

Současně je z tabulky 2 zřejmé, že neplatí úměra čím populačně větší země, tím 

vyšší její podreprezentace. Populačně největší Německo je totiž až čtvrtou nejvíce 

znevýhodněnou členskou zemí, zatímco nejvíce znevýhodněné země představují druhá a 

třetí populačně největší země EU, tedy Francie a Spojené království. 

Tabulka 2 nám nicméně odráží míru nerovnoměrného zastoupení 

(malapportionment) jednotlivých členských zemí v EP v roce 2014 pouze na individuální 

úrovni, neříká nám ovšem nic o celkové míře malapportionment ve volbách do EP 

konaných v roce 2014. Aplikujeme-li tento výpočet na situaci ve volbách do EP konaných 

v roce 2014, dostáváme hodnotu MAL = 0,1424. Můžeme tedy konstatovat, že ve volbách 

do EP 2014 bylo celkem 14,24 procent křesel rozděleno nerovnoměrně napříč 

členskými státy. Převedeme-li výsledek do absolutních čísel, vychází nám, že celkem 107 

mandátů bylo v roce 2014 rozdělováno v jiné zemi, než by odpovídalo principu 

proporcionality zastoupení jednotlivých členských států EU. 
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Tabulka 3 pak představuje modelovou situaci rozdělení mandátů v EP mezi 

členské země, pokud by se rozděloval stejný počet křesel, jako tomu bylo ve volbách do 

EP konaných v roce 2014, a současně pokud by se mandáty jednotlivým členským 

zemím EU přidělovaly podle zásady striktní proporcionality podle podílů jejich 

populace. Tento modelový výpočet je současně srovnán se stavem ve volbách do EP 

v roce 2014. 

   

Tabulka č. 3. Zastoupení jednotlivých členských zemí EU v EP v případě proporční alokace křesel 

(s ohledem na podíly počtu obyvatel v členských zemích ke dni 1. ledna 2014) 

Členská země  Poslanců Členská země  Poslanců 

Německo 120 (+24) Rakousko 13 (–5) 

Francie 97 (+23) Bulharsko 11 (–6) 

Spojené království  95 (+22) Dánsko 8 (–5) 

Itálie 90 (+17) Finsko 8 (–5) 

Španělsko 69 (+15) Slovensko 8 (–5) 

Polsko 57 (+6) Irsko 7 (–4) 

Rumunsko 29 (–3) Chorvatsko 6 (–5) 

Nizozemí 25 (–1) Litva 4 (–7) 

Belgie 17 (–4) Lotyšsko 3 (–5) 

Česká republika 16 (–5) Slovinsko 3 (–5) 

Řecko 16 (–5) Estonsko 2 (–4) 

Maďarsko  15 (–6) Kypr 1 (–5) 

Portugalsko 15 (–6) Lucembursko 1 (–5) 

Švédsko 14 (–6) Malta 1 (–5) 

Zdroj: vlastní výpočty s využitím dat Eurostatu (2014) 

Poznámka: číslo zapsané v závorce uvádí rozdíl mezi počtem poslanců za příslušnou členskou zemi při 

striktně proporční alokaci mandátů mezi jednotlivé členské státy EU (viz číslo před závorkou) a 

současným stavem počtu poslanců v jednotlivých členských zemích EU (viz tab. 1). Hodnota (+24) tak 

znamená, že daná země by měla při proporční alokaci mandátů o 24 mandátů více, než tomu bylo ve 

volbách do EP konaných v roce 2014. Nebo jinými slovy, že daná země byla ve volbách do EP konaných 

v roce 2014 o 24 poslaneckých mandátů podreprezentována. Naopak hodnota (–6) implikuje, že při 

dodržení zásady striktní alokace mandátů by se v dané zemi rozdělovalo o šest poslaneckých křesel méně, 

než tomu bylo ve volbách do EP v roce 2014; neboli že byla v roce 2014 o šest křesel v EP 

nadreprezentována. 

 

Modelová situace ale rovněž odráží zřejmé riziko striktní alokace křesel v EP mezi 

členské státy. Šest populačně nejmenších zemí by v takovém případě v roce 2014 

obsazovalo od jednoho do tří mandátů, přičemž tři populačně nejmenší členské země EU 

by měly právě jednoho zástupce v EP s celkem 751 členy. Celkem by pak těchto šest 

zemí získalo jedenáct poslanců. Jejich postavení a síla v EP by tak byla v podstatě nulová. 
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Mají-li naopak populačně malé členské země EU disponovat určitou relevantní 

pozicí v EP, pak nezbývá než je nadreprezentovat v podobě, jak je tomu v současnosti. 

V takovém případě je ale na druhou stranu nevyhnutelná situace nerovnoměrného 

zastoupení jednotlivých členských zemí EU v EP. Jak trefně napsali již v roce 1979 Taylor 

s Johnstonem, pokud bude mít Lucembursko šest poslanců v EP, pak je 

malapportionment v EP nevyhnutelný. Nejinak je tomu i dnes, o 25 let později. 
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