Vyberte s námi Auto roku
2018 pomocí revolučního
hlasování Demokracie 21
Na rozdíl od minulých let bude v anketě Auto roku 2018 vítězný automobil
volit výhradně porota složená z 35 motoristických novinářů a publicistů.
Do celkového výsledku se již nebudou započítávat hlasy veřejnosti. Ta může
vyjádřit svůj názor na webových stránkách ankety.
Nás ale zajímá, která auta by
zvítězila v hlasování moderní
hlasovací metodou Demokracie 21.
Můžete podpořit až tři auta,
která se vám líbí, a naopak jedno
zamítnout. Vznikne tak větší šance,
že vybereme Auto roku 2018, na
kterém se skutečně shodneme.
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Hlasování probíhá:
1. 12. – 20. 12. 2017.
Výsledky zveřejníme na stránkách
www.prezident21.cz a v příštím
čísle časopisu SeTKání. Hlasování
technicky zajišťuje Prezident 21.
Hlasujte pro Auto roku 2018 na:
bit.ly/p21autoroku
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Co je Demokracie 21?

Lidská společnost se díky moderním technologiím během několika let změnila
k nepoznání. Inovujeme téměř vše. Jen demokracie a volební systém, kterým
vybíráme své zástupce, zůstávají stejné jako v 90. letech minulého století.
Demokracie 21 je moderní volební
a hlasovací systém, v němž
mohou občané hlasovat pro
vícero možností a také udělovat
záporné hlasy. Lze ho použít
všude tam, kde skupina lidí
rozhoduje o více možnostech
a hledá výsledek, se kterým bude
nejvíce lidí spokojených. To dává
hlasujícím šanci detailněji vyjádřit
své preference. Demokracie 21
je založená na jednoduchém
principu: sdělíme-li čtyři
informace místo jedné, říkáme
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4x více o svém názoru. Sečtení
všech hlasů přináší výsledek, na
němž se nejvíce lidí shodne a který
nejméně lidem vadí.
Efekt více kladných hlasů přináší
větší společenskou shodu,
a v důsledku toho je mnohem více
lidí spokojených s výsledkem volby.
Záporný hlas zase znevýhodňuje
možnosti, které společnost
rozdělují a polarizují. Demokracie
21 tedy poskytuje zásadní výhodu
oproti tradičnímu hlasování

s jedním hlasem, které ukazuje
pouze vítěze a poražené.
Hlasovací systém Demokracie 21
se používá mimo jiné v takzvaných
participativních rozpočtech
měst, a to například v některých
pražských městských částech,
v Říčanech, Chomutově, Ostravě,
ale také v New Yorku, kde na
jaře letošního roku rozhodovalo
102 800 hlasujících o rozdělení
bezmála miliardy korun.
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Hra o Hrad začala.
Hlasujte ve volební hře
Prezident 21
Prezident 21 je internetová hra,
která chce seznámit občany ČR
s principy volebního systému
Demokracie 21 na příkladu
společensky významné volby.
Prezident 21 tak v reálném čase
ukazuje, jak by volba prezidenta
dopadla, kdyby občané získali
možnost snadno navrhovat
kandidáty a měli k dispozici
3 kladné a 1 záporný hlas.

Aktuálně se do hry na internetu
zapojilo už přes 240 000 lidí
z celé ČR. V první fázi hry mohli
všichni její účastníci nominovat
libovolné prezidentské kandidáty
a hlasovat pro ně. 24. listopadu
začala druhá fáze projektu.
Po konečném oznámení oﬁciálních
kandidátů prezidentské volby
2018 se anulovaly dosavadní hlasy
uživatelů, a začíná tak reálný

souboj o post hlavy státu. Všichni
hlasující tedy budou moci znovu
vyjádřit své preference po tom, co
uvidí kandidáty na stejné startovní
čáře. Hra se promění v předvolební
průzkum, který oproti těm
klasickým probíhá v reálném čase.
Pomocí inovativního mechanismu
hlasování hledají uživatelé
kandidáta, na kterém je největší
společenská shoda.

Kteří kandidáti chtějí být naší
novou hlavou státu?

Marek
Hilšer

Vratislav
Kulhánek

Miloš
Zeman

Mirek
Topolánek

Petr
Hannig

Jiří
Drahoš

Pavel
Fischer

Michal
Horáček

Jiří
Hynek

Vybrali jste své favority? Hlasujte již dnes na:
WWW.PREZIDENT21.CZ
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Jaký by měl být náš
prezident? Češi promluvili
Ve hře Prezident 21 se vás neptáme
jen na to, kdo by měl být příštím
prezidentem ČR, ale také jaké
hodnoty by měl zastávat a jaké

pravomoci by měl mít. Hlasovalo
se opět metodou více hlasů
- Demokracie 21:

JAKÝ BY MĚL BÝT ČESKÝ PREZIDENT?
1

Morální osobnost

47%

2

Slušný a upřímný

34%

3

Sjednocující společnost

34%

4

Reprezentativně vystupující

29%

5

Diplomatický

26%

6

Schopný řešit politické spory

26%

7

Vůdčí autorita

18%

8

Charismatický

9%

9

Zdatný rétor

2%

10

Schopný manažer

0%

11

Nekompromisní

0%

12

Týmový hráč

-1%

13

Lidový

-2%

14

Dobrý úředník

-13%

15

Mediálně známá osobnost

-15%

JAKÉ PRAVOMOCI BY MĚL MÍT ČESKÝ PREZIDENT?
1

Jmenování premiéra a schválení vlády

2

Vetování zákonů

3

Udělování vyznamenání

4

Udělování milostí

5

Jmenování soudců

6

Velení ozbrojeným silám

7

Jmenování velvyslanců

8

Formování zahraniční politiky

9

Navrhování zákonů

10

Jmenování profesorů

11

Výběr členů rady České národní banky

12

Vyhlášení amnestie

13

Měl by mít imunitu

*Výsledky k 31. říjnu 2017 na vzorku 42 117
lidí dle volebního modelu české internetové
populace z aplikace Prezident 21. Náš dataset
je reprezentativní vůči 63 % populace.

Další zajímavé statistiky najdete na:
WWW.PREZIDENT21.CZ
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