Popis volebního systému
- schéma: volební systém -

Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je
rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě vzájemně nezávislé a jejich
pravomoci se neprolínají:





moc zákonodárná
moc výkonná
moc soudní
moc kontrolní

Základní jednotkou státu je obec. Pokud jde o města, potom zastupitelstvo města je složeno ze
zastupitelů zvolených po 1 z každé městské části.
Volební systém má tyto volební okruhy:
Občané obce volí:




zastupitele do krajského zastupitelstva, který hlasuje v krajském
zastupitelstvu v souladu s rozhodnutím obce (nehlasuje sám za sebe)
starostu, který si vybírá své spolupracovníky do vedení obce
obecní zastupitele, kteří schvalují návrhy vedení obce a občanů obce

kandidátem zaregistrovaným do „seznamu obecních kandidátů“ může
být každá osoba s trvalým pobytem v obci, pokud žije v dané obci nejméně 2 roky před datem
registrace do seznamu a pokud získala podporu nejméně 1% občanů obce, vyjádřenou jejich
podpisem na petičním archu.
Občané kraje volí:
 Hejtmana, který navrhuje KZ složení Krajské vlády, za kterou nese
odpovědnost
 3 poslance do poslanecké sněmovny, kteří hlasují v souladu s
veřejným příslibem, zveřejněným v jejich volebních materiálech
kandidátem zaregistrovaným do „seznamu krajských kandidátů“ může
být každá osoba s trvalým pobytem v kraji, pokud žije v daném kraji nejméně 2 roky před datem
registrace do seznamu a pokud získala podporu nejméně 1% občanů kraje, vyjádřenou jejich
podpisem na petičním archu.
Občané společnosti volí:






prezidenta republiky (na 7 let), který navrhuje Poslanecké sněmovně
ke schválení ministry vlády, kteří splňují profesní požadavky na
výkon funkce ministra (vzdělání, odbornost, jazyky, praxe,
doložitelné úspěchy při výkonu praxe)
28 osobností z ČR jako senátory, kdy Senát je 4. pilířem státní moci,
mocí kontrolní, není to tedy 2. komora parlamentu jako dnes, ale
nezávislý úřad (bezúhonné osobnosti, věk nad 40 let, funkční období
omezeno věkem 70 let)
předsedu Ústavního soudu na 10 let (omezeno věkem 70 let)




předsedu Nejvyššího soudu na 10 let ( omezeno věkem 70 let)
předsedu Správního soudu na 10 let (omezeno věkem 70 let)

Prezident se volí z kandidátů, kteří byli zaneseni do „seznamu
prezidentských kandidátů“, pokud získali podporu veřejnosti ve společnosti, kterou deklarují
petiční listinou s nejméně 50 000 podpisů občanů společnosti.
Předsedové Ústavního, Nejvyššího i Správního soudu jsou voleni z
kandidátů zanesených do „seznamu kandidátů na předsedu Ústavního soudu“, „seznamu kandidátů
na předsedu Nejvyššího soudu“ a „seznamu kandidátů na předsedu Správního soudu“. Kandidátem
na předsedu soudu může být pouze osoba bezúhonná, se zákonu odpovídající praxí, právním
vzděláním, pokud souhlasila se zanesením svého jména do odpovídajícího seznamu na návrh Státní
databanky, která oslovuje všechny uvedeným kritériím osoby ze zákona automaticky.
Moc zákonodárná se realizuje prostřednictvím 56 poslanců poslanecké sněmovny, kteří jsou
voleni průběžným volebním systémem. Občané kraje volí v rámci každého kraje 3 poslance, kteří
usedají do poslaneckých lavic v poslanecké sněmovně společně se 14 poslanci, kteří byli zvoleni v
rámci krajských zastupitelstev z krajských zastupitelů, po 1 z každého kraje + Praha.
Krajským zastupitelem se stává vždy 1 zástupce z každé obce, která se nachází v rámci
daného kraje. To znamená, že krajské zastupitelstvo má tolik členů, kolik je obcí v kraji.
Předsedou parlamentu se stává poslanec s nejvyšším počtem získaných hlasů, jeho zástupci
se stávají další 2 poslanci v souladu s počtem hlasů. Pokud existuje shoda v počtu hlasů, potom z
dotyčných poslanců volí plénum sněmovny předsedu.
Proč se poslanecká sněmovna skládá i z poslanců z krajských zastupitelstev?
Protože schválení zákona není možné provést pouze shodou většiny z 56 poslanců (kromě
jiného většina musí být vždy minimálně 2/3), aniž by došlo k projednání každého zákona na
krajské i obecní úrovni.
Při projednávání zákona se tedy každý zákon musí projednat i v Krajském zastupitelstvu a
zastupitel kraje delegovaný do poslanecké sněmovny tam tlumočí stanovisko kraje.
Aby mohl kraj schválit nějaké stanovisko k zákonu, musí prostřednictvím krajských zastupitelů,
kteří byli do krajského zastupitelstva delegováni obcemi, být zákon projednán i na obecní úrovni.
Zástupci obcí v krajském zastupitelstvu předkládají připomínky k zákonu z obcí. Následuje proces
vyjasňování připomínek a proces postupného schvalování zákona na úrovni obcí, krajů a
Poslanecké sněmovny.
Žádný zákon nemůže vstoupit v platnost, pokud nebyl projednán v plénu Ústavního soudu a
schválen jako zákon v souladu s ústavou. Pokud by Ústavní soud konstatoval, že zákon není v
souladu s ústavou, musí jasně sdělit Poslanecké sněmovně, důvod i metodu odstranění vady.
Následuje nový cyklus projednávání zákona.
Není prioritou schvalovat velké množství zákonů, ale je prioritou schvalovat kvalitní
zákony, které budou projednány na různých úrovních života společnosti a budou mít dlouhodobou
platnost. Prioritou je dále zjednodušování právního řádu a jednoduchost vymáhání práva, čemuž
bude napomáhat i Fond legislativních změn, který bude připravovat pro poslaneckou sněmovnu
zákony a normy k jejich zrušení, sjednocení, zjednodušení.
Platnost zákona nastává dnem jeho zveřejnění ve sbírce zákonů společně s výkladem k

němu. Bez výkladu zákona, schváleného Poslaneckou sněmovnou, je zákon neplatný. Soudce není
vykladačem zákona.
Moc výkonná:
je představována prezidentem a vládou, kterou prezident sám sestavuje a
Poslanecká sněmovna schvaluje. Prezident je volen občany společnosti na 7 let. Může být odvolán z
funkce kdykoliv, pokud se zpronevěří zákonům společnosti nebo pokud funkci vykonává v rozporu
s veřejným příslibem, se kterým vyhrál ve volbách. Prezidentem může být zvolena pouze osoba
bezúhonná, jazykově dostatečně vybavená, s prokazatelným vysokým morálním kreditem a
zkušenostmi.
Prezident zastupuje společnost navenek a v případě nebezpečí války nebo přírodní katastrofy
má právo vydávat „výnosy prezidenta“, které musí být signovány předsedou Ústavního soudu.
Moc soudní: připravuje se
Moc kontrolní: představuje sbor 28 osobností, volených občany průběžným volebním systémem,
který nahrazuje Senát. Tento sbor se nazývá „Kontrolní sbor“. KS jmenuje a odvolává Prezidenta
Úřadu vyšetřování, který KS navrhuje ke schválení členy vedení Úřadu vyšetřování. Dále KS
jmenuje a odvolává Prezidenta Inspekce státní správy a samosprávy, který navrhuje KS ke
schválení členy svého vedení. Všechny tyto osoby jsou jmenovány na dobu neurčitou s možností
odvolání.
Prezidentem Úřadu vyšetřování i Inspekce státní správy a samosprávy se může stát pouze
osoba splňující kvalifikační předpoklady, stejně jako i členové vedení obou úřadů.
Inspekce státní správy a samosprávy kontroluje činnost všech osob a subjektů ve státní
správě a samosprávě, navrhuje Kontrolnímu sboru pozastavení výkonu funkce konkrétních osob ze
státní správy a samosprávy, pokud se zpronevěřily svému poslání a zákonům společnosti. Nikdo ve
státní správě a samosprávě nemá imunitu vůči kontrole a odpovědnosti za výkon své funkce.
Úřad vyšetřování – je to speciální útvar policie, který je zaměřen na vyšetřování trestných
činů spáchaných občany nebo právnickými osobami. Při vyšetřování spolupracuje s vyšetřujícími
soudci, kteří následně rozhodují o vině a trestu v soudním řízení. Z uvedeného vyplývá, že státní
zastupitelství, jak je známe dnes vůbec neexistuje. Pokud bude zahájeno vyšetřování kohokoliv ve
společnosti, potom o vině a trestu může rozhodnout pouze a jedině soud.
Průběžný volební systém
Jak se provádí?
Jedná se o elektronický způsob volby zastupitelů a osob do některých funkcí na úrovni obce, kraje i
státu. Voleni mohou být vždy na odpovídající úrovni (obec, kraj, stát) kandidáti z odpovídajících
seznamů, na které jsou zapisováni v souladu s uvedenými pravidly, ať již po získání povinného
počtu podpisů občanů na dané volební úrovni nebo po splnění kvalifikačních kriterií, za
předpokladu, že s tímto zápisem do seznamu souhlasí.
Volební kampaně se neorganizují. Státní databanka zřizuje speciální „virtuální volební prostor“, ve
kterém jsou prezentovány povinné i dobrovolné informace o všech kandidátech podle jednotlivých

seznamů. Kromě tohoto způsobu prezentace má každý kandidát možnost pořádat setkání s občany
například a další, na principu rovnosti šancí kandidátů, což znamená, že nejsou povoleny akce, které
jsou doprovázeny finančním plněním a mohly by kandidáty vzájemně znevýhodňovat. To znamená,
že bilboardy, stejně jako reklama v médiích je nepřípustná. Pokud chtějí média představit
kandidáty (některé funkce jsou obsazovány na dobu určitou), potom to musí být učiněno v rámci
společných besed se všemi kandidáty – nikdo nesmí být upřednostněn.
Informace uvedené ve „virtuálním volebním prostoru“ SD jsou závazné pro kandidáty,
zvláště co se veřejných příslibů týká.
Průběh volby:
a) průběžný volební systém při volbě zastupitelstva obce:
volič má k dispozici počet hlasů odpovídající počtu členů zastupitelstva. Tyto hlasy
může rozdělit mezi vybrané kandidáty rovným dílem po 1 nebo může je dát jednomu kandidátovi,
kterého preferuje nebo jen několika.
b) průběžný volební systém při volbě obecního zástupce do krajského zastupitelstva:
volič má k dispozici 1 hlas, který přidělí jednomu z kandidátů
c) průběžný systém při volbě poslanců poslanecké sněmovny:
volič má k dispozici 3 hlasy, které může rozdělit jednomu, dvěma nebo třem
kandidátům z odpovídajícího seznamu kandidátů (volí se 3 poslanci z každého kraje)
d) průběžný volební systém při volbě osobností do Kontrolního sboru:
volič má k dispozici 28 hlasů, které může rozdělit rovnoměrně 28 vybraným
kandidátům nebo je může rozdělit nerovnoměrně menšímu počtu kandidátů, které preferuje.
Průběžný systém voleb je charakteristický tím, že občan má právo kdykoliv svoji volbu
přehodnotit a přidělené jím hlasy konkrétním osobám jim může odejmout a přidělit je jiným
osobám. K tomu stačí se připojit do elektronického volebního systému buď z domu přes internet
nebo na přípojném místě na každé poště či Obecním úřadu nebo prostřednictvím mobilního
telefonu.
e) volba prezidenta:
volič má k dispozici 1 hlas, který přiděluje v den voleb vybranému kandidátovi z
odpovídajícího seznamu kandidátů na prezidenta.
Prezident je volen na 7 let a je odvolatelný:



celonárodním referendem (elektronický systém)
Kontrolním sborem na základě návrhu inspekce státní správy a
samosprávy

f) volba předsedů Ústavního, Nejvyššího a Správního soudu (volí se na 10 let)
volič má k dispozici v každém případě 1 hlas, který přiděluje vybranému
kandidátovi. Každý předseda uvedeného soudu je odvolatelný:




celonárodním referendem
Kontrolním sborem na základě návrhu Inspekce státní správy a
samosprávy

