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VZNIK A POSLÁNÍ INSTITUTE H21

Institute H21, z.ú. (dále „Institute“, „IH21“) byl zapsán, pod názvem Institute for Democracy

21, z.ú., 1. prosince 2016 jako ústav v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle U, složce číslo 507. Dne 26. března 2019 byla zapsána změna názvu ústavu na

Institute H21, z.ú.

Zakladatelem Institutu je Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.

Posláním Institute H21 je šíření D21 - Janečkovy metody více hlasů (dále „D21“), její

výzkum a popularizace. Institut je týmem převážně mladých lidí s nadšením pro demokracii,

kteří zkoumají alternativní volební systémy, výzvy současných demokracií, problematiku

svobody slova, společenskou polarizaci a občanskou participaci v rozhodovacích procesech

na všech úrovních spolužití, od škol a měst do kultury a sportu. Jelikož se jedná o

univerzální hlasovací systém, možnosti jeho využití jsou široké. Tým Institute H21 hledá jeho

nejlepší využití.
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Milí přátelé,

rok 2020 se všude na světě nesl ve jménu globální pandemie nového typu koronaviru, který

je s námi stále do tohoto dne. Situace je vážná, potenciálně až kriticky ohrožující lidskou

civilizaci. A to ne kvůli viru per se, ale primárně kvůli strachu, který je ve skutečnosti ten

největší nepřítel. Strach, který pociťuje mnoho z nás, lze zneužít. Čelíme riziku ztráty

primární lidské hodnoty - svobody, a to i v rozvinutých zemích, nebo možná zvláště tam.

Pro Institut H21 je svoboda ústavní hodnotou a já jsem velice rád, že ji neúnavně hájíme, a

to především v časech těžké zkoušky. V roce 2020 byl dokončen a vydán nový moderní

překlad knihy O svobodě myšlení a slova od filozofa Johna Stuarta Milla. Tento zásadní text

poukazuje na důležitost svobodného projevu v demokratických společnostech a obhajuje jej

proti jakékoliv formě cenzury. Ačkoliv je text více než 150 let starý, skoro až mrazí, jak

aktuální a živý je jeho obsah právě nyní. Spolu s vydáním knihy zahájili kolegové také

edukativní projekt Bez svobody slova nebude a zapojili se k expertní skupině Sítě k ochraně

demokracie organizované pod hlavičkou Rekonstrukce státu.

Institut H21 dále začal v roce 2020 organizovat veřejné přednášky na téma svobody a

demokracie. Již podruhé pořádáme mezinárodní symposium Demokracie ve 21. století,

které se minulý rok uskutečnilo v prostorách Obecního domu v Praze. Na symposiu se živě

diskutovalo nejen o budoucích vizích a výzvách demokracie, ale také například o stávající

situaci v Bělorusku či o hrozbách umělé inteligence.

V první řadě výzkumníci Institutu pokračují v práci na výzkumu D21 - Janečkovy metody.

Mám radost, že tento rok se k empirickému a teoretickému zkoumání volební metody přidaly

také simulace a matematické modelování. Výstup práce našich výzkumníků byl vydán v

odborném vědeckém žurnálu Munich Social Science Review.

Věřím, že naše snažení zásadním způsobem pomáhá na cestě ke společnosti, která je

svobodná a prosperující a kde jsou lidé šťastnější a nalézají ve svých životech smysl.

Zásadním krokem tím správným směrem je změna volebního systému. Proto jsem rád, že

výzkum a popularizace D21 - Janečkovy metody intenzivně a úspěšně pokračuje a těším se

na další úspěchy Institutu H21 v následujícím celosvětově klíčovém roce 2021.

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.

Zakladatel a vizionář Institute H21, z. ú.
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SPRÁVNÍ RADA A TÝM INSTITUTE H21, z.ů.

Mezi lidmi, kteří pracují v Institutu, jsou datoví analytici, matematici, sociologové,

politologové, psychologové a další vědci a profesionálové. Ti jsou rozděleni do jednotlivých

oddělení. Výzkumné oddělení zkoumá volební metody a jejich rozdíly, porovnává jejich

výhody a nevýhody; publikuje odborné články a zasazuje snahu IH21 do vědeckého

kontextu. Oddělení Společné řeči se věnuje polarizaci společnosti. Oddělení Participace

zprostředkovává hlasování především ve městech a školách. Dalšími odděleními jsou:

Komunikační - produktové a oddělení Kancelář & Finance.

SPRÁVNÍ RADA INSTITUTE H21, z.ů.

Předseda správní rady

Karel Janeček, od 1. 12. 2016 do 31. 8. 2019 a od 11. 9. 2019 dosud
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Členové správní rady

Lilia Khousnoutdinová, od 1. 9. 2018 dosud

Petr Bouška, od 28. 3. 2018 do 7. 6. 2021

Andrea Lijertwood, od 28. 3. 2018 do 7. 6. 2021

Alon Hasa, od 28. 3. 2018 do 1. 9. 2018 a od 11. 9. 2019 do 1.7. 2020

TÝM INSTITUTE H21, z.ů.

Karel Janeček - Zakladatel a vizionář

Adam Růžička - statutární zástupce - ředitel, od 11. 9. 2019 dosud

Andrea Lijertwood - finanční ředitelka, od 11. 9. 2019 do 7. 6. 2021

Dominik Jandl - product development

Petr Bouška - vedoucí participace do 7. 6.

2021

Jan Oreský - vedoucí výzkumného

oddělení

Miroslav Líbal - datový analytik

Petr Lebeda - projektový manažer

Prokop Čech - výzkumný pracovník

Kateřina Kolesová - office manager, do

31.06.2020

Miriam Sova - marketing manager, do 31.

10. 2020.

Renata Klánová - marketing &

communications manager

Ha Van Doan - digital performance

Vojtěch Šrámek - video producer

Helga Hrabincová - projektový manažer

Ondřej Timčo - projektový manažer

Marie Polášková -projektový manažer, do

31.8.2020

Andrea Prinzová - projektový manažer

Kamil Ignác - software developer

Jan Hořeňovský - projektový manažer

Lilia Khousnoutdinová - marketing

Lukáš Vais -software developer

Externí spolupracovníci

Jan Krouský - advokát

Jana Vacatová - účetní

Milan Vybíhal - překlad

Petr Bechyně - UX/UI

Andrew Gray - finanční poradce
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Tomáš Siblík - projektový asistent

PROJEKTY A AKTIVITY INSTITUTE H21

Společná řeč

Skrze projekt Společná řeč se snažíme zlepšovat diskuzi ve veřejném prostoru.

Vysvětlujeme, proč je otevřená diskuze důležitá pro fungování demokracie, a pomocí

konkrétních pravidel nabízíme návod na to, jak lépe diskutovat s těmi, se kterými

nesouhlasíme.

Společnost se čím dál tím víc rozděluje. Lidé se stejnými názory se uzavírají do svých

skupin a přestávají se bavit s lidmi s odlišnými názory. Jakékoliv setkání potom vede k

vzájemnému osočování, urážení a moralizování. To jsou problémy, které si většinou

uvědomujeme, ale jejich řešení nám uniká. Navíc vlivem sociálních médií, které názorovou

polarizaci podporují, postupně ztrácíme společenský prostor, kde by bylo možné najít

společnou řeč. Snažíme se proto takový prostor vytvářet a skrze přednášky, diskuzní besedy

a vydávání knih zlepšovat diskuzi ve veřejném prostoru. Během roku 2020 jsme také spustili

podcast s názvem “Společná řeč”. Zveme do něj zajímavé osobnosti, které spojuje vůle

diskutovat a přistupovat kriticky nejen k cizím, ale i k vlastním názorům. Posluchači si mohou

poslechnout rozhovor např. se zakladatelem Institutu H21 Karlem Janečkem, pražským

primátorem Zdeňkem Hřibem či koordinátorem projektu Demagog.cz Petrem Gongalou.

V rámci Institute H21 jsme založili nakladatelství, v jehož první edici zvané Na ramenou obrů

jsme v roce 2020 vydali nově přeložený spis Johna Stuarta Milla O svobodě myšlení a slova

z roku 1859. Text jsme přeložili tak, aby byly autorovy nadčasové myšlenky přístupné a

srozumitelné modernímu čtenáři. Kniha je k dostání také ve formě audioknihy namluvené

hercem Martinem Hofmannem. Se vzrůstající tendencí také vstupujeme do veřejného

prostoru a publikujeme novinové články spojené s tématy, na které se Institut H21

specializuje. Naším cílem je ukázat, že změna volebního systému není kosmetickou

záležitostí demokracie, ale zásadní proměnnou, která může mít důležité a blahodárné účinky

na fungování současných demokratických zřízení.

Realizace: Adam Růžička, Andrea Prinzová, Marie Polášková, Jan Hořeňovský
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Výzkum alternativních volebních metod

Hlavním úkolem výzkumného oddělení je vědecky zkoumat využití D21 - Janečkovy metody

v různých situacích a porovnávat ji s ostatními hlasovacími metodami. Za tímto účelem

realizuje empirické výzkumy, provádí simulace a navazuje spolupráce s dalšími výzkumníky.

Následně sepisuje odborné studie s cílem publikace v renomovaných vědeckých

časopisech. Skrze akademickou obec chce Institute H21 metodu podrobit kritické odborné

diskusi s cílem zvýšení kredibility metody a přesněji vymezit její použití v různých situacích -

v politické i nepolitické aplikaci.

Vznikající odborné texty prezentují účinky D21 - Janečkovy metody na příkladech z

realizovaných empirických průzkumů v ČR a srovnávají ji s dalšími alternativními volebními

metodami a zasazují ji tak do kontextu moderní politologie a teorií volebních systémů.

Sekundárním cílem je popularizace volebních metod jako společenského tématu, k čemuž

slouží populárně-naučné články a přednášky o D21 - Janečkově metodě na akademické

půdě.

Na volebním systému záleží, a proto jsme spustili edukativní seriály Volební metody a

Volební průzkumy. Seriál Volební metody hravou formou ukazuje princip fungování různých

volebních metod, jejich porovnání a příkladů z praxe. V seriálu Volební průzkumy průběžně

prezentujeme datovou analýzu z průzkumu voleb do Poslanecké sněmovny, který realizuje

neziskový ústav STEM. K příležitosti senátních voleb 2020 jsme v rámci seriálu natočili

video vysvětlující historii a funkce Senátu.

Realizace: Karel Janeček,, Jan Oreský, Prokop Čech, Miroslav Líbal

Participace 21

Cílem týmu Participace 21 je zapojit společnost do rozhodovacích procesů tak, aby jim

přinesly co nejvyšší míru užitku a shody. V projektech používáme vlastní softwarovou

platformu Decision 21 se zabezpečeným, verifikovaným hlasováním, a unikátní D21 -

Janečkovu hlasovací metodu , která zefektivňuje hlasování s využitím více hlasů a případně

také hlasu minusového. Skrze participativní projekty ve městech, školách a organizacích

podporujeme zájem a chuť občanů podílet se na veřejném rozhodování. Realizujeme

participativní rozpočty, ve kterých jednotlivci navrhují a posléze hlasují o tom, jak rozdělit
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část veřejného rozpočtu. Dále také tvoříme eřejná hlasování v soutěžích a průzkumech nebo

interní ve správních radách organizací.

V roce 2020 jsme museli vlivem koronaviru některé projekty odložit - např. 5. ročník

participativního rozpočtu v New Yorku. Navzdory všem výzvám jsme však letos úspěšně

realizovali desítky nových participativních projektů v Česku i na Slovensku. Rok 2020

ukázal, že moderní online nástroje pro rozhodování a občanskou participaci jsou aktuálnější,

než kdy dříve.

Navázali jsme nová partnerství s neziskovými organizacemi a firmami. Ve spolupráci s

Nadací Open Society Fund Praha jsme spustili soutěž Na stojáka: Neziskovky v digi světě a

technicky zajistili soutěž za přínos pro evangelizaci v digitálním světě Signály Awards 2020.

D21 - Janečkovou metodou se také hlasovalo v soutěži Czech Social Awards. Během první

vlny koronaviru jsme spustili projekt Díky Hrdinům a nadále se věnujeme také občanským a

sociálním hrám. K příležitosti krajských a senátních voleb 2020 jsme připravili Volební

trenažér, ve kterém si veřejnost mohla vyzkoušet “volby jinak” - za použití více hlasů. Skrze

platformu Decision 21 se také rozhodlo o vítězi opozičních primárek prezidentských voleb v

Bělorusku.

Za letošní rok jsme spolupracovali např. s následujícími subjekty:

Školy: Praha 3, 7, 14, Ostrava, Kutná Hora, Most.

Města: Litoměřice, Příbram, Golčův Jeníkov, Ostrava, Jeseník, Dobříš, Jílové u Prahy, Kutná

Hora, Chomutov a Zlín.

Neziskové organizace: Nadace OSF, Signály Awards

Realizace: Helga Hrabincová, Petr Bouška, Petr Lebeda, Ondřej Timčo
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Stavba hlasovací platformy

Realizace výše popsaných participativních procesů zejména na úrovni měst a jiných projektů

(“sociálních her”), v nichž se využívá D21 - Janečkova metoda, vyžaduje vlastní nástroj pro

realizaci online hlasování a na něj navazujících procesů (navrhování, verifikace hlasujících,

automatizované výsledky atp.). V roce 2019 proto začal vývoj nové platformy Decision 21,

která bude poskytovat dostatečnou flexibilitu při řešení jednotlivých projektů a reflektovat

potřeby jednotlivých partnerů - měst, škol a neziskových organizací. Vedle toho také pomáhá

při výzkumu hlasovací metody D21. Požadovaná míra flexibility přitom do velké míry

předurčuje způsob vývoje a zvolené technologie, na nichž je platforma postavena. Ty

odpovídají vyššímu standardu současné doby, zaručují bezpečnost systému a jsou v

souladu s přísnými regulacemi ochrany osobních údajů. Vedle toho také redukují náklady na

údržbu a správu systému.

Realizace: Dominik Jandl, Kamil Ignác, Lukáš Vais

Symposium

12. září 2020 jsme v Obecním domě pod záštitou místopředsedy Senátu Jana Horníka a

zakladatele Institutu H21 Karla Janečka úspěšně realizovali 2. ročník mezinárodního

symposia s názvem “Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?”. Jedná se o

multidisciplinární setkání odborníků na filozofii demokracie, politologii, inovativní volební

systémy a roli technologií ve společnosti. Na 180 účastníků z řad politiků, akademiků,

zástupců mezinárodních organizací i veřejnosti přišlo za přítomnosti Prima CNN News

diskutovat o tom, jaké může mít situace způsobená pandemií koronaviru důsledky na

fungování států a svobodných společností, a jak jí můžeme brát jako příležitost pro změnu k

lepšímu. Programem symposia provedlo hosty 14 řečníků - ministr zahraničních věcí Tomáš

Petříček, ekonomka Danuše Nerudová, podnikatel a expert na ICT a eGovernment Michal

Bláha či radní města New York City Carlos Menchaca. Ze všech přednášek byly pořízeny

videozáznamy.

Realizace: Celý tým Institute H21
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Freiraum: Partnerství s Goethe Institute

V listopadu 2017 navázal Institute partnerství s pražským Goethe Institutem v rámci

mezinárodního projektu Freiraum. Ten má za cíl zjistit, jak jednotlivá evropská města vnímají

svobodu. Jaké otázky se objeví, když občané, vědci a umělci přemýšlí o pojmu „svoboda“

s ohledem na město, kde žijí? Jaké problémy lze v lokalitě rozeznat? Třicet osm

Goethe-Institutů a jejich partnerů z umělecké sféry a občanské společnosti porovná své

poznatky se svými partnerskými městy napříč celou Evropou. V rámci tohoto programu

Institute H21 spolupracoval s partnerskou organizací Hors d'Atteinte v Marseille.

V roce 2020 se tým Institute H21 zúčastnil online akce Freiraum Festival 2020. U příležitosti

německého předsednictví v Radě EU navazuje festival Freiraum otevřené dialogy o nových

skutečnostech v Evropě a o solidaritě pro odolnou a inkluzivní společnost. Program se

skládal z předem nahraných diskusí, přednášek a představení, ale i živých akcí ve 20

evropských městech od Bruselu k Aténám včetně Prahy.

Program online panelu:

● Svět na křižovatce dějin: Jak nalézt společnou řeč v průběhu civilizační krize (Karel
Janeček, zakladatel Institutu H21)

● Sociální tyranie a důležitost svobody slova (Adam Růžička, ředitel Institutu H21)
● Právní aspekty svobody slova ve 21. století (Jan Hořeňovský, projektový manažer

Institutu H21)

Diskuzi vedl Ondřej Timčo

Realizace: Karel Janeček, Ondřej Timčo, , Adam Růžička, Jan Hořeňovský

Přednášky o D21 - Janečkově metodě a ukázky hlasování na konferencích.

Během roku 2020 se Institute zúčastnil série konferencí a přednášek, kde pořádal hlasování

ve spojení s prezentací D21 - Janečkovy volební metody více hlasů.

➔ A. R. Potutelná tyranie sociální a důležitost svobody slova (Cevro Institut)
➔ A. R. Společnost sama sobě tyranem (Brno)
➔ A. R. Společnost sama sobě tyranem (Praha)
➔ A. R. Proč musíme najít společnou řeč (Praha)
➔ J. H. Proč neomezovat svobodu projevu (Noc fakulty)
➔ J. H. Proč neomezovat svobodu projevu (Discover)
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Konference
● Mezinárodní symposium: Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?, 12. 9.

2020
● Jak je na tom dnes Evropa se svobodou? Freiraum Festival 2020

Janečkova Metoda: Základní předpoklady

● Hlasující má více hlasů, než kolik je vítězných možností nebo volených mandátů.

● Pro každou možnost může hlasovat nejvýše jedním hlasem.

● Všechny hlasy mají stejnou váhu.

● Hlasující má na výběr, zda využije všechny svoje hlasy, nebo jen jejich část.

● Hlasující může udělit minusový hlas možnosti, se kterou nesouhlasí.

● Pro udělení minusového hlasu musí hlasující udělit alespoň 2 hlasy plusové.

● Počet plusových a mínusových hlasů vybíráme dle aktuální situace (viz doporučení

níže).

ŘEKLI O NÁS

Společná řeč

O D21 - Janečkově volební metodě více hlasů:

Jiří Drahoš
bývalý ředitel Akademie věd ČR, kandidát na prezidenta 2018:

„Myslím si, že to, co zavedl pan Janeček, je velmi dobrý test. Jsem trošku skeptický k jeho
využití obratem, ale jsem vědec, který byl také zvyklý modelovat a poté zvětšovat měřítko.
Jsem rád, že tahle anketa běží, že to funguje. Nechci říkat, že by tento systém měl být
aplikován hned pro příští prezidentské volby, ovšem jako model se mi líbí.“
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Pavel Fischer
ředitel výzkumné organizace STEM, bývalý diplomat, kandidát na prezidenta 2018:

„Nejsem vědec, ale zdá se mi, že z hlediska praktického využití tohoto algoritmu existuje
několik plusů. Zaprvé, lidé mají zájem o politiku a veřejné dění, a to se mi zdá velmi
pozitivní. Za druhé, ořezávají se extrémy, a to není marné, protože těžká polarizace, ke které
dochází – a jsme toho svědky i u nás –, je na škodu konsenzu. Zdá se mi, že tohle je
algoritmus, který v tomto ohledu pomáhá. Testovat tedy určitě. Jestli zavést a v jakou chvíli,
tam bych byl konzervativní a na Ústavu bych zatím nesahal. Jako model pro vyvolání
veřejné diskuse o důležitých otázkách mi to však přijde bezvadné. Ostatně myslím, že i
Referendum 21 je zvažováno a že je to velmi dobrá cesta k tomu pojmenovávat skutečné
otázky, které jsou teprve ve vzduchu.“

Marek Hilšer
lékař, občanský aktivista, kandidát na prezidenta 2018:

„Jak se říká a je psáno ‚tvá slova nejsou ano, ano – ne, ne‘. Myslím si, že rozhodování mezi
ANO a NE není vždy úplně nejlepší. Existuje celá škála mezi tím ANO a NE a v tomto
ohledu se mi ten systém líbí. Nejen proto, že jsem ve hře skončil na druhém místě, ale i
proto, že si myslím, že tento systém spěje k tomu hledat určitý kompromis. Vybere
kandidáta, který je přijatelný pro širokou společnost, což je v prezidentské volbě fajn. A já
sám jako občan, jako volič, bych byl rád, kdybych mohl svůj hlas dát více lidem a nemusel
bych se těžko rozhodovat, kdo je pro mě ANO a kdo NE. V tomto se mi to líbí.“

Michal Horáček
textař, antropolog, kandidát na prezidenta 2018:

„Mně se ten systém vůbec nelíbí, není dobrý pro prezidentské volby. Myslím si, že je to
dobrá věc, pokud občané například u nás v Roudnici rozhodují, jestli se má postavit zimní
stadion, nebo dětské hřiště. Protože tam je důležité, aby to co nejméně lidem vadilo. Ale v
prezidentské volbě neexistují žádné minusové hlasy, zaplať pánbůh, protože je nutné při ní
najít osobnost, a ta má vždy také hodně kritiků, a tím i kritických hlasů. To je jasné, protože
taková osobnost něco zastává a proti něčemu se vymezuje. Vy byste tímto systémem v
prezidentské volbě vyrobil destilovanou vodu bez chuti a zápachu. Ale já chci pořádnou,
dobrou vodu.“

O aktivitách Participace 21:

Mgr. Hana Havelková
ředitelka školy Gymnázium dr. A. Hrdličky

"Dovolte, abych Vám i Vašim spolupracovníkům moc poděkovala za pomoc při realizaci PB
na naší škole. Hlasování se zúčastnilo 277 žáků, což považuji za úspěch. Zvítězil nejméně
očekávaný návrh (čipy), ale to už je život. Těším se na každou naši budoucí spolupráci. Bez
Vaší podpory by to v podmínkách epidemie byla nesplnitelná mise. Opravdu upřímně Vám
děkujeme a přejeme hodně energie do Vaší práce."

12



Ing. Jitka Hejduková
odbor rozvoje a dotací, Most

"Pilotní participativní projekt na 11. ZŠ Most zaznamenal velký úspěch nejen u žáků, ale s
velkým překvapením i u pedagogů. Participativní rozpočtování splnilo všechna očekávání a
vytyčené cíle."

Ing. Iveta Nepovím Zadinová
místostarostka Golčův Jeníkov

“Děkuji za skvělou letošní spolupráci. Byli jsme i přizváni s přednáškou na konferenci Zdravá
města :) Prosím o cenovou nabídku na další ročník, v úterý máme radu, tak abychom to
schválili. Rozsah služeb jako letos.”

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INSTITUTE H21

Název: Institute H21, z. ú.

Adresa: Zapova 1559/18, 150 00 Praha  5

IČ: 05601100
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