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P ohled na průzkumy veřejného míně-
ní z poslední doby dává tušit, že
hlavní aktéři podzimních parlament-

ních voleb budou v zásadě dva: Andrej Ba-
biš a uzavírací klauzule. Právě skutečnost,
kolik subjektů nakonec přes pětiprocentní
(pro dvoučlenné koalice desetiprocentní)
uzávěru „přeleze“, rozhodne o volebním
výsledku jako zcela klíčový faktor, nejen
z hlediska možných kombinací pro budou-
cí vládní koalici, ale i z perspektivy tzv.
přerozdělování propadlých hlasů. Velký
propad hlasů totiž může v krajním případě
přinést nadpoloviční či skoro nadpoloviční
parlamentní většinu i tomu, kdo získal ně-
jakých pětatřicet procent, tedy, konkrétně,
hnutí ANO.

Na potřebných 10 procent zatím nedosa-
huje koalice KDU-ČSL a hnutí STAN, ne-
bezpečně nad pěti procenty se pohybuje
TOP 09, již pod nimi jsou například Piráti
či Zelení, přičemž hypotetická „Strana zele-
ných pirátů“ by se přes laťku asi přehoupla.
Mezi jedním až třemi procenty se pak krčí
třeba Robejškovi Realisté nebo Svobodní.

Když pravici pomůže levice
Hlasy se fakticky nepřerozdělují v tom
smyslu, že by existovala nějaká komise,
jež by řešila, co s nadbytečnou hromádkou
propadlých volebních lístků. Jde o faktic-
ký důsledek způsobu rozdělování mandá-
tů, kdy se v každém z krajů (volebních ob-
vodů) přidělují křesla jen těm stranám či
koalicím, které dané bariéry celostátně pře-
konají. Velmi hrubě, opravdu pouze orien-
tačně lze však odhadnout, že pokud pro-
padne 30 % hlasů, pak strana, jež získá
33 %, si z nich třetinu „vezme“, neboli
v mandátech dostane přinejmenším
o 10 procentních bodů víc, konkrétně 43 %
křesel. A pokud by, čistě hypoteticky, na
podzim lidovci a STAN dostali 9,99 %,
TOP 09 4,9 %, Piráti 4 %, Zelení 3 %
a tříšť plus minus jednoprocentních dejme
tomu v součtu 5–7 %, jsme zhruba na
30 % propadlých hlasů. S připočtením
4,5 % pro Okamurovu SPD, což jí přisou-
dil průzkum STEM zveřejněný 10. červen-
ce, pak dokonce za metou třiceti procent.

Ilustrativní příklad významu propadlých
hlasů poskytují parlamentní volby v Pol-
sku z roku 2015, po nichž se ujala vlády
strana Právo a spravedlnost (PiS). Byť zís-
kala pouze něco přes 37 % hlasů, tento vý-
sledek zároveň znamenal jednobarevnou
parlamentní většinu. V roce 2011 obdržela
Občanská platforma, vedená Donaldem
Tuskem, 39 %, leč na samostatné vládnutí
jí to nestačilo, a musela uzavřít koalici
s Polskou lidovou stranou.

PiS Jarosława Kaczyńského však para-
doxně pomohla k moci polská levice. Vo-
lební sdružení několika levicových stran
získalo pouze 7,55 %, a nepřekonalo tudíž
laťku pro koalice, která v Polsku činí 8 %.
Tři a půl procenta voličů totiž oslovila ješ-
tě jiná levicová strana, nazvaná Razem ne-
boli Společně (sic!), což ale zase nedosta-
čovalo k překonání pětiprocentní laťky pro
jednotlivou stranu. Kdyby se před volbami
Razem připojila k levicovému bloku a po-
kud by pětiprocentní hranici překonala
i pravicová strana KORWin, jež získala

4,76 %, PiS by na parlamentní většinu
sotva dosáhla a vznikla by nejspíše nějaká
koaliční vláda.

Polský volební zákon navíc koalicím tro-
chu nahrává, když pro ně stanovuje metu
8 %. Naše aktuální úprava nikoliv, u nás
platí takzvaná aditivní neboli sčítací klau-
zule, kdy se pro dvoučlennou koalici vyža-
duje 10 %, pro tříčlennou 15 %, pro čtyř-
a vícečlennou 20 %. Jde o dědictví opozič-
ní smlouvy, poněvadž tvůrci tehdejší vo-
lební reformy, jež měla napomáhat vel-
kým stranám, museli nějak odrazovat trpas-
líky, aby tím, že si stoupnou jeden druhé-
mu na ramena, nevytvořili alespoň menší-
ho obra, neboť pak by z nového volebního
zákona těžili i oni. Ústavní soud sice pod-
statné části novely volebního zákona
z roku 2000 zrušil, aditivní klauzuli nicmé-
ně ponechal v platnosti, jelikož ji neshle-
dal v rozporu s ústavou. Ke změně by ale
stačila obyčejná novela volebního zákona.

Bez lídra a tématu
Z doby opoziční smlouvy však určitě stojí
za připomenutí ještě fenomén jménem čtyř-
koalice, v níž se, i v obraně před očekáva-
nými dopady výše popsaného volebního
zákona, sdružila KDU-ČSL s liberální
Unií svobody, ODA a dnes už téměř zapo-
menutou Demokratickou unií (DEU).
V krajských volbách 2000 sice čtyřkoalice
dobyla 22,9 %, vývoj celostátních prefe-
rencí však vůbec nedával jistotu překonání
potřebných dvaceti procent, a uskupení se
tedy začalo chovat podobně jako posádka
balonu, z něhož uchází nosný plyn – odha-
zovat zbytečnou zátěž. Z čtyřkoalice se
tak stala dvoukoalice lidovců a unionistů,
kteří předtím fúzovali s DEU. Ve volbách
2002 startovala pod názvem Koalice, a byť
překonala 10% laťku, byl její výsledek
14,21 % hodně rozpačitý. Ztratila totiž ne-
přítele, neboť opoziční smlouvu její aktéři
(hlavně ČSSD) před volbami sami odpíska-
li. „Třetí síla“ tudíž najednou působila roz-
plizle, chyběl jí silný lídr i nosné téma. Po-
dobně jako sdružení lidovců a hnutí STAN
dnes. Říká se: „Nevstoupíš dvakrát do téže
řeky“, ale...

C ítíte, že současný světový vývoj
nedává žádný důvod k optimis-
mu. Terorismus je pro vás čím dál

tím větší hrozbou, kvůli globálnímu otep-
lování se zvyšuje četnost přírodních kata-
strof, v čele největší světové mocnosti sto-
jí mentálně nedospělý muž a popularita
autoritativních politických vůdců dlouho-
době stoupá napříč celou Evropou. Jistě,
to všechno jsou oprávněné důvody k oba-
vám. Navzdory všem tragédiím a hroz-
bám ale platí jedno: svět ještě nikdy nebyl
lepším místem pro život. Jen pár vybra-
ných ukazatelů: jsme zdravější a bohatší
než lidé, kteří chodili po této planetě před
námi, dožíváme se vyššího věku a méně
umíráme ve válkách.

Ve svém sloupku pro The New York Ti-
mes to krásně shrnul novinář Nicholas
Kristof. Jak uvádí, jen od roku 1990 bylo
díky očkování, lepší výživě a lékařské
péči zachráněno více než 100 milionů dět-
ských životů. A nemylte se, neplatí to jen
pro druhdy zaostalé oblasti afrického kon-
tinentu. Dětská úmrtnost rapidně klesla
třeba i u nás. Z každé tisícovky dětí naro-
zených v roce 1990 v Československu se
dvanáct nedožilo svých prvních naroze-
nin. V případě dětí narozených v Česku
v roce 2015 již toto číslo kleslo na hodno-
tu 2,8. Zatímco mně, ročník 1979, data
Světové banky prognózovala, že se prav-
děpodobně nedožiji osmašedesátých naro-

zenin, můj tříletý syn má perspektivu
o osm let delšího života.

Nejenže je lidská populace zdravější, je
i bohatší. Extrémní chudobou (příjem
méně než dva dolary na osobu) trpí nece-
lých deset procent populace a každý den
se z ní vymaní na 250 tisíc lidí. Po většinu
lidské historie přitom v takto nuzných
podmínkách žilo zřejmě více než 90 pro-
cent obyvatel naší planety. Jestliže v roce
1990 dosahovalo ve světě HDP na obyva-
tele v průměru 4272 dolarů, loni dosaho-
val tento ukazatel více než dvojnásobné
hodnoty – něco málo přes 10 163 dolarů.
Obyvatelé Česka si za tu dobu polepšili
ještě výrazněji, v roce 1990 bylo HDP na
hlavu u nás nižší než celosvětový průměr
(dosahovalo 3901 dolarů), loni už to bylo
18 266 dolarů.

Ačkoli to při pohledu na televizní zprá-
vy v posledních letech vypadalo, že svět
je jedním velkým bojištěm, faktem je, že
ve válkách umírá podstatně méně lidí než
v druhé půli minulého století. Ještě
v 90. letech 20. století padlo za oběť ozbro-
jeným konfliktům každoročně 100 tisíc
lidí, v první dekádě tohoto století to bylo
podle studie Mezinárodního institutu vý-
zkumu míru v Oslu už jen 55 tisíc lidí.
V tomto duchu by se dalo pokračovat ješ-
tě dlouho. Současný svět je zkrátka mno-
hem lepším místem pro život, než se zdá,
a život, který v něm lidé vedou, je mno-
hem kvalitnější, než si jsou ochotni připus-
tit. Čím více lidí si to uvědomí, tím urput-
něji snad budou za takový svět bojovat.
Nedělám si ale v tomto směru příliš velké
naděje. Patří bohužel k lidské přirozenos-
ti, že si své štěstí uvědomíme, až když
o ně přijdeme.
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MLEJNEK JR.
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PETR
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V ětšina z nás dnes v kapse nosí v podobě mobilního te-
lefonu přibližně stokrát výkonnější počítač, než byl
ten, který řídil přistání člověka na Měsíci. Vedle pro-

hlížení, posílání a sdílení roztomilých foteček nebo jiného ve-
skrze užitečného obsahu je můžeme už i v Česku použít také
k výběru hotových papírových peněz z bankomatů. Supertech-
nologie 21. století se tak v kombinaci s nejzabezpečenější sítí
dá použít na získání vynálezu, který se poprvé objevil kolem
roku 650 v císařské Číně.

Na první pohled je systém propojení dvou digitálních tech-
nologií pro přístup ke kusu papíru poněkud paradoxní, na po-
hled druhý však dává docela dobrý smysl. Člověk je odpradáv-
na otrokem svých zvyků a používání mincí a bankocetlí nevy-
povídá dnes už prakticky o ničem jiném. Elektronické platby
jsou mnohem pohodlnější, bezpečnější a levnější než nakládá-
ní s hotovostí.

Argumenty odpůrců takzvané bezhotovostní ekonomiky
především svobodou držet peníze nebo obranou proti Velké-
mu státnímu bratrovi jsou v dnešní době všeobecného zasíťo-
vání a množství digitálních stop, které všude zanecháváme, již
poněkud passé. Obdobně možnost, že by se lidé případně brá-
nili záporným úrokovým sazbám ukládáním hotovosti do
slamníku, se dá jednoduše překazit omezením výše výběru.
Době bezhotovostní se zkrátka nedá bránit, je to logická evolu-
ce placení. Její největší překážku máme jen a doslova ve své
vlastní hlavě.

Proto nás mohou výběry z bankomatů mobilem naučit, že
chytrý telefon je i chytrá peněženka, která je lepší než plasto-
vá kartička či kus papíru. Stejně jako se ještě před pár lety mu-
seli zákazníci v obchodech domáhat placení bezkontaktní kar-
tou a dnes se prodavači sami ptají, jestli „pípáte“.

Konec hotovosti prosazují vehementně třeba Švédové,
v americkém San Francisku chce karetní společnost Visa pla-
tit padesátce průkopnických obchodů, které hotové peníze pře-
stanou přijímat. Možná se brzy dočkáme i u nás. Jan Klesla

Č eští vojáci budou působit v Pobaltí. Tak zní zpravodaj-
ské titulky k rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Na
první pohled banalita. Jednotky Armády České repub-

liky, 290 mužů či žen, budou v rámci NATO v letech
2018–2019 rozmístěny na území Litvy a Lotyšska. To přece
připomíná jiná nasazení: v Afghánistánu, Mali či na Islandu
(letci s gripeny). Ale ta zdánlivá banalita přináší jisté novinky.

Za prvé. Téměř dvacet let, po celou dobu českého členství
v NATO, jsme si zvykali na expediční charakter misí v exotic-
kých oblastech pouští, polopouští či Arktidy (Island). Jako by
vymizela potřeba cvičit v normálním středoevropském terénu,
takovém, jaký známe od nás, a s takovými jednotkami, které
slouží k základní obraně tohoto areálu. Při vší úctě ke specia-
listům v Afghánistánu, chemikům či polním nemocnicím zna-
mená nasazení českých jednotek v Pobaltí návrat od expedic
k nácviku obrany vlastního území.

Za druhé. Další novinkou bude podřízenost v rámci NATO.
Jsou-li vojáci v cizím a exotickém prostředí typu Afghánistá-
nu, drží Američani, Němci či Češi při sobě už proto, že kolem
je nepřítel, jenž všechny Zápaďany hází do jednoho pytle nevě-
řících. V Pobaltí ne. Tam není válka ani Taliban, jen hrozba
„zelených mužíků“ z Ruska. Jak bude v tomto prostředí fungo-
vat podřízenost české mechanizované roty německému vele-
ní? Asi poprvé v historii budou čeští vojáci pod německým
(v Litvě, v Lotyšsku pod kanadským) velením. Profíci v uni-
formách si jistě zvyknou, ale co profíci v politice? Uvidíme.

Za třetí. NATO se teď ocitá v rozpolcené situaci. Porošenko-
va Ukrajina říká, že její členství v Alianci je už hotová věc.
Není. NATO nikdy nepřijalo člena, jenž by neměl celé své úze-
mí pod kontrolou a do Aliance by zatáhl nevyřešený konflikt.
Například Kypr. Ani Ukrajinu. Důležité je teď rozlišovat mezi
tím, co je součástí pravidel NATO (nepřijímat státy s nevyře-
šenými konflikty), a tím, co by byl nepřijatelný ústupek Mosk-
vě (vycouvat z Pobaltí). Už proto má česká vojenská účast
v Pobaltí smysl větší než jen symbolický. Zbyněk Petráček

Pokud propadne 30 % hlasů,
pak strana, jež získá 33 %, si
z nich třetinu „vezme“ neboli
v mandátech dostane nejméně
o 10 procentních bodů víc

Svět ještě nikdy nebyl lepším
místem pro život. Jen pár
vybraných ukazatelů: jsme
zdravější a bohatší než lidé,
kteří chodili po této planetě
před námi, dožíváme se
vyššího věku a méně
umíráme ve válkách.
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Dějiny píší propadlíci!
O povolebním uspořádání rozhodnou i hlasy pro strany, jež se do sněmovny nedostanou

Máme se skvěle
ROZHLEDNA

Láska k bankovkám
Jak se odnaučíme milovat tlustou peněženku

Naši v Pobaltí
Čeští vojáci se opět učí bránit středoevropský terén
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