

Metodikahodnocenípolitikůzhlediskahlasování
a aktivittýkajícíchseopatřenínapodporuotevřeného
a odpovědnéhovládnutí(zaobdobílet2017až2021) 
StručnéFAQ 
Jakáopatřeníhodnotíme? 
Hodnocenízaobdobílet2017-2021vycházízevšechrelevantníchhlasováníonávrzích
ipodstatnýchzměnách,kterésetýkajínásledujícíchopatření: 
1.M
 ajetkovápřiznánípolitiků-z.ostřetuzájmů, 
2.Efektivnípřístupkinformacím-z.osvobodnémpřístupukinformacím, 
3.Odpolitizovanástátníspráva-služebnízákon, 
4.Smlouvystátníchfiremnainternetu-z.oregistrusmluv, 
5.Konectrafikvestátníchfirmách-nominačnízákon, 
6. Žádné dotace anonymům - z. o evidenciskutečnýchmajitelů,z.protipraní
špinavýchpeněz, 
7. Digitalizace (včetně zveřejňování rozsudků) - z. o právu nadigitálníslužby,
z. soudechasoudcích, 
8.Justicebezpolitickýchtlaků-z.ostátnímzastupitelství, 
9.Férovéexekuce-občanskýsoudnířád, 
10.Nezávislákontrolastátníchaobecníchfirem- rozšířenípůsobnostiNKÚ, 
11.Transparentnílobbing-z.olobbování, 
12.Efektivnídohlednadveřejnýmizakázkami-reformaÚOHS, 
13.Ochranaoznamovatelůkorupce-z.oochraněoznamovatelů. 

Jakádataopoliticíchhodnotíme? 
Sepsalijsmeveškeráhlasováníonávrzíchazměnách( jaknaplénu,takvevýborech),
aktivitu v předkládání zákonů a pozměňovacích návrhů a případnou dalšírelevantní
aktivitu.Ukaždéčinnostijsmeoznačili,zdašloonegativní,nebopozitivnízásahajak
velkýdopadmělnazákon. 

Cojeaktivitaposlancezelená/šedivá/červená? 
U každého poslance počítáme míru pozitivní aktivity ve prospěch zákonů a míru
negativníaktivityvyvíjenékblokováníaoslabovánízákonů.Míraaktivityjevyjádřena
procentemzcelkovéhopočtumožnýchkrokůvrámcimandátudanéhoposlance.Tedy
100%získáten,kdovdanémobdobíprojevilnejvíceaktivity. 

Jakvznikácelkovéhodnocení? 
Uposlancůtvořícelkovéhodnocenízpolovinyjejichhlasováníazpolovinyjejichdalší
aktivita vůči zákonům. Funkce Senátu je v legislativním procesu trochu odlišná,
a protousenátorůtvoříhlasování75%zcelkovéhohodnocení.
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Podrobnámetodika 
Hodnoceníhlasování 
Hlasování(aťužvSenátučiSněmovně,naplénu,čivevýborech)nenívyhodnocováno 
pouze dle volby ANO/NE. Jsou zahrnuty i další “stavy hlasování”, jako je “Zdržel se”,
“Nepřítomen”a“Omluven”. 

Pozn.: Tam, kde v následujícím textu uvádíme “poslanec”, platí metodika přiměřeně
i prosenátory. 

“Zdrželse” 
Přesto, že politicky můžebýtrozdílmezizdrženímseahlasemPROTIvýznamný,tak
zdrženísesloužívlastnějenjakoproklamace.Vevztahukvýsledkudanéhohlasování
jsou tak obě varianty vyhodnocovány stejně. Poslanec je přítomen hlasování, jetedy
zahrnutdovýpočtukvóra.Proschválenístandardníhohlasováníjenutné,abyvícnež
polovina přítomných poslanců hlasovala PRO. Na tom, co dělá zbytek přítomných
nezáleží. Proto je třeba vyhodnocovat ZDRŽEL SE stejně, jako hlas PROTI. Stejnou
měroutotižpřispíváknepřijetídanéhohlasování. 

“Nepřítomen”a“Omluven” 
Dálemůžebýtposlanecnadanémhlasovánínepřítomen,atobuďprotožejeomluven
z daného jednání Sněmovny, nebo protože jednoduše není přihlášen k hlasovacímu
zařízení.NarozdílodZDRŽELSEnenínepřítomnýposlaneczahrnutdovýpočtukvóra.
V takovém případě je u poslance uvedeno, že nehlasuje (v přehledu šedou barvou).
Přece jen, nechceme hodnotit pracovní morálku, ale podporu opatření pro dobrou
správu. 

Hodnocení reflektuje mimořádnost situace spojené s pandemií Covid-19.Poslanecká
sněmovna mnohokrát jednala v polovičním počtu, proto jsou omluvenky za toto
období hodnoceny jako by poslanec v té době “vůbecnebylposlancem”,nepřispívají
tedyanikpozitivnímu,anineutrálnímu,aninegativnímuvýsledkuposlance. 

Hodnoceníaktivity 
Hodnotithlasováníjepoměrněsnadnéavelmiexaktní.Přesto,pokudbyposlancibyli
srovnávánipouzenazákladěhlasování,bylobytoextrémnězavádějící.Pokudbytotiž
napříkladnávrhzákonanikdonepředložil,khlasováníbyaninedošlo. 

Právě aktivita totiž často odlišuje “kývače” od těch, kteří se o přijetí zákonaopravdu
zasloužili. Poslanec, který hlasuje poměrně slušně aklíčovéhohlasovánísetřebaani
nezúčastní, může přesto navržením zásadního pozměňovacího návrhu významně 
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vylepšit kvalitu návrhu zákona. Proto nehodnotíme jen “zvedání ruky”, ale i aktivitu
politiků. 

Doaktivityzapočítávámezejména: 
● předloženínávrhuzákonaapředloženíkomplexníhopozměňovacíhonávrhu, 
● předloženíposlaneckéhoivýborovéhopozměňovacíhonávrhu, 
● uspořádánípracovnískupinyčikulatéhostolu, 
● dalšíaktivituveprospěchivneprospěchzákona(např.vystoupenínaplénuna
podporuzákona), 
● celkovoupodporuprotikorupčníchopatřenízahodnocenévolebníobdobí. 

Váhapozměňovacíchadalšíchnávrhů 
Je zřejmé, že pozměňovací návrhy nelze sčítat jako housky. Zatímco některé mohou
měnit v zákoně třeba jen jednu větu, jiné, takzvanékomplexní,mohouměnit100%
znění zákona. Dle rozsahu to ale také nejde, jistě si dovedete představit, že někdy
můžebýtzměnaslovajenkosmetickouúpravou,jindydokonceotáčetvýznam.Každý
návrh tedy hodnotíme dle skutečného dopadu, který na zákon má. Samotný zákon
(tedy buď zbrusu nový návrhzákonačinávrhnovelyjižúčinnéhozákona)má100%,
zatímcodrobné,alepodstatné,legislativnětechnickéúpravy,třebajen10%. 

Zásadyprohodnocenípozměňovacíchadalšíchnávrhů 
1) Návrhynazamítnutínaplénumajívždy100%váhu. 
2) Návrhysnižujícíčizvyšujícídopadzákonamajíváhupodlemírydopaduna
celkovýdopadzákona(hodnocenonaškále0,10,25,50,75a100%). 
3) Legislativně-technickénávrhymajíváhumax.10%. 
4) Negativněhodnocené(nekvalitní)návrhysměřujícíkrozšířenídopadůči
zvýšenítransparentnostimohoumítváhumax.10%. 
5) Návrhy na výborech mají váhumax.50%,přičemžustejnýchnávrhůjakona
plénu by měla být přiřazena poloviční váha oproti plénu (např. návrh na
výborusváhou25%budemítnaplénuváhu50%). 

Váhahlasování 
Shlasovánímjetostejnéjakosnávrhy,koneckoncůiproto,žeznačnáčásthlasování
je právě o přijetí předložených pozměňovacích návrhů. Nelze ale do jednékategorie
házet hlasování o přijetí zákona a hlasování o zařazení bodu na jednání sněmovny.
Mohlobysezdát,žedruhéjmenovanéadalší“nepodstatná”hlasováníbybylomožné
prostě ignorovat. Tím by se ale hodnocení stalo impotentním vůči, v Česku tak
oblíbené,zdržovacítaktice(kdyžněconechceme,alemusímesetvářit,žetochceme,
taktoprostě“nestihneme”...).Stejnějakoupozměňovacíchnávrhůjetedyikaždému
hlasovánípřiřazenaváha,kteráodrážíjehovýznam. 
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Zásadyprohodnoceníhlasování 
●
●

●
●

●

Hlasováníonávrhunazamítnutínaplénumajívždy100%váhu. 
Hlasování o návrzích snižujících či zvyšujícíchdopadzákonamajíváhupodle
míry dopadu posuzovaného návrhu na celkový dopad zákona (hodnoceno na
škále0,10,25,50,75a100%). 
Hlasováníonávrzíchlegislativně-technickýchúprav(pozitivníinegativní)mají
váhumax.10%. 
Hlasování o negativně hodnocených (nekvalitních, zmatečných,
neaplikovatelných) návrzích vedoucích k rozšíření dopadů či zvýšení
transparentnostimohoumítváhumax.10%. 
Hlasování na výborech má váhu max. 50 %, přičemž u hlasování o stejných
návrzích jako na plénu by měla být přiřazena poloviční váha oproti plénu
(např. hlasování o návrzích na výboru s váhou 25 % bude mít na plénu váhu
50 %). 

Kteráhlasováníhodnotíme 
Hlasováníjenepřebernémnožstvínavýborech,veSněmovněivSenátu.Uněkterých
je jednoznačné, kam posouvají osud zákona, u jiných je to složitější. Do hry navíc
vstupujenejrůznějšípolitikařeníataktika.Základnítezíje,žehodnotímejenhlasování
o takových zákonech, které dlouhodobě sledujeme a které spadají do oblasti
transparentnostiadobrésprávystátu. 

Příkladhodnoceníhlasovánínavýborech 
Vezměme situaciposlancečisenátora,kterýusilujeopřijetízákona.Přihlasovánína
výborusehlasujeotřechpozměňovacíchnávrzích(PN),kterézákonoslabují.Onvždy
hlasuje proti, avšak všechny jsou přijaty. Přichází závěrečné hlasování a on si láme
hlavu nad tím, zda podpořit usnesení včetně pozměňovacích návrhů. Samozřejmě,
zněnísPNsemuzdáhoršínežtopůvodní,jenžeproschválenípůvodníhozněnísena
výboru mandát nenašel a pokud výbor zákon nepodpoří, mohlo byseklidněstát,že
zákon nenajde na plénu dostatečnou podporu. Přece jen se mu zdá i ona zhoršená
verzelepšínežnic. 

Nebosemůžestát,ževýborpřijmejedenPN,kterýnávrhzákonaposiluje,adruhý,co
jejoslabuje. 

Ztěchtopříkladůvyplývá,žeseklidněmůžestát,žečastojednoznačnějšíjednotlivéPN
budou hodnoceny větší vahou, než závěrečné hlasování o celku. To může mít totiž
mnohemménějednoznačnévyznění. 



www.rekonstrukcestatu.cz 








Hodnocenízákonodárců 
U každého politika je hodnoceno, jak podporuje nebo blokuje zákony vedoucí
k transparentnosti a dobré správě státu. Před hlasováním o takových zákonech
poskytujemepolitikůminformaciopostojiRekonstrukcestátukdanéproblematice. 

Hodnoceníposlanců 
Hodnocení poslance se skládá ze dvou složek, jednu tvoří hlasování, druhou další
aktivita. Obě složky do celkového hodnocení přispívají rovným dílem. Celkové
hodnocenítedyzískámeprostýmprůměremsložek“hlasování”a“aktivita”. 
Složku hlasování vypočítáme váženým průměrem ze všech hlasování, na která měl
danýposlanecmandát.Složkaaktivityjepočítánajakováženýsoučetvšechpozitivních
i negativních kroků poslance. Výsledná hodnota pak ukazuje procento z váženého
součtunejlepšího(pro>0),respektivenejhoršího(pro<0)poslance. 

Hodnocenísenátorů 
Senátmávlegislativnímprocesutrochujinouroli,nežSněmovna.Fungujetrochujako
supervizor práce dolní komory. Proto u senátorů počítáme výsledné hodnocení
obdobně, ale složka “hlasování” tvoří ¾ a složka “aktivita” jen ¼ výsledného
hodnocení. 

Hodnocenípolitickýchmatadorů 
Pro politiky, kteří neslouží svůj první mandát, zohledňujeme ve výsledném skóre
i historické záznamy o podpoře opatření pro transparentnost a dobrou správu. Váhy
volebníchobdobíjdouodnejaktuálnějšího:100,80,60,40,20a0%,přičemžfakticky
evidujemedatajenzadobu,kdyRekonstrukcestátufunguje,tedyodroku2013. 

Kategorie 
Na základě číselného skóre je pak každému politikovipřiřazena„kategoriepodpory“
podlematematickyjednoznačnýchpravidel: 

Má-li méně než 15 % negativního hodnocení a zároveň
víceneborovnonež70%pozitivníhohodnocení. 

Má-li více nebo rovno než 60 % pozitivního hodnocení
nebo méně než 10 % negativního hodnocení a zároveň
víceneborovnonež50%pozitivníhohodnocení. 

Má-li více nebo rovno než 60 % pozitivního hodnocení
a zároveň méně než 25 % negativního hodnocení anebo
poměr pozitivních hodnocení ke všem hodnocením je
alespoň ⅔ a zároveň má alespoň 60 % pozitivního
hodnocení. 
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Je-li poměr pozitivních hodnocení ke všem hodnocením
menšínež⅔nebomá-livíceneborovno25%negativního
hodnocení. 

Má-li podíl negativních hodnocení ke všem hodnocením
většínež½. 

Má-li negativního hodnocení více než 50 % anebo je-li
poměrnegativníchkvšemhodnocením většínež⅔. 

Uvádíme v případech, kdy politik nebyl přítomen
u dostatečného množství hlasování (například proto,
že nastoupildofunkcevprůběhuvolebníhoobdobí). 


Specifičnostkomorakoaličníchaopozičníchpolitiků 
Kvůli výše uvedenému je samozřejmě hodnocení členůoboukomorneporovnatelné.
Stejně tak doporučujeme jistou rozvahu při srovnávání opozičních zákonodárců
s koaličními. Mnohé návrhy zpracovává přímo vláda, a i proto se pak při hlasování
nachází koaliční politik v jiné situaci než opoziční. Zjednodušeně by se dalo říct, že
pokud mají dva poslanci stejně skvělé hodnocení, možná si ten opoziční zaslouží
smeknoutještěoněcovíc. 
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