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Návrh

ZÁKON
ze dne …………… 2019,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 243/1999 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002
Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č.
418/2004 Sb., zákona č. 232/2006 Sb. a zákona č. 480/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 se slova „(§ 48 – 51)“ nahradí slovy „(§ 49 – 51a)“
2. § 48 se zrušuje.
3. § 49 včetně zní:
§ 49
Postup politických stran, politických hnutí a koalic do skrutinií
(1) Na podkladě zápisu o výsledku voleb v krajích Český statistický úřad zjistí, kolik
platných hlasů souhrnně ve všech volebních krajích celkem bylo odevzdáno pro každou
politickou stranu, každé politické hnutí a každou koalici a dále, které politické strany,
koalice, nebo politická hnutí získaly méně než 5 procent.
(2) Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným
nepřihlíží.
(3) Zjistí-li Český statistický úřad, že do skrutinií nepostupují alespoň 2 koalice nebo 1
koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, anebo 2 politické strany nebo politická
hnutí, sníží u politických stran, koalic, nebo politických hnutí hranici 5 procent na hranici
4 procent. Nebude-li ani poté dosaženo postupu do skrutinií podle tohoto odstavce, sníží
Český statistický úřad hranici o další procento.

4. § 50 včetně nadpisu zní:
„§ 50
První skrutinium
(1) Součet platných hlasů odevzdaných souhrnně ve všech volebních krajích celkem pro
politické strany, politické hnutí a koalice, které postoupily do prvního skrutinia, se vydělí
počtem poslanců; číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na dvě desetinná místa je volebním
číslem.
(2) Celkový počet platných hlasů, který souhrnně ve všech volebních krajích obdržela
politická strana, politické hnutí nebo koalice, se dělí volebním číslem a politické straně,
politickému hnutí nebo koalici se přidělí tolik mandátů, kolikrát je volební číslo obsaženo
v celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana, politické hnutí nebo koalice
získala.“. Počet přidělených mandátů se vždy zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.
5. § 51 včetně nadpisu zní:
„§ 51
Druhé skrutinium
Nebyly-li podle § 50 rozděleny všechny mandáty, které se měly přidělit, přidělí se
zbývající mandáty po jednom mandátu postupně těm politickým stranám, politickým
hnutím nebo koalicím, které vykazují největší zbytek dělení dle § 50 odst. 2. Při rovnosti
zbytků rozhoduje los.“

6. § 51a včetně nadpisu zní:
„§ 51a
Přikázání mandátů ve volebních krajích
(1) Počet platných hlasů obdržených jednotlivou politickou stranou, politickým hnutím a
koalicí v každém volebním kraji se dělí volebním číslem (§ 50). Politické straně,
politickému hnutí nebo koalici se ve volebním kraji z celkového počtu mandátů
přidělených dle § 50 a § 51 přikáže tolik mandátů, kolikrát je volební číslo obsaženo v
celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana, politické hnutí nebo koalice
získala v daném volebním kraji. Počet přikázaných mandátů se vždy zaokrouhlí na celé
číslo směrem dolů.
(2) Nebyly-li podle odst. 1 politické straně, politickému hnutí nebo koalici přikázány
všechny mandáty přidělené jí dle § 50 a § 51, přikáží se této politické straně, politickému
hnutí nebo koalici zbývající přidělené mandáty postupně v těch volebních krajích, které
vykazují nejvyšší zbytky dělení volebním číslem dle odst. 1. Při rovnosti zbytků rozhoduje
los. V jednotlivém volebním kraji je tímto způsobem přikázán nejvýše jeden mandát.
Politické straně, politickému hnutí nebo koalici se však v jednotlivém volebním kraji
přikáže nejvýše tolik mandátů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku,
nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny
vzdali nebo byli odvoláni podle § 36.
(3) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty
straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(4) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí
nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně
tomuto kandidátovi.
(5) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 5 a politická strana,
politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně
kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 5, a to postupně v pořadí podle
nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních
hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili
podmínku podle odstavce 5, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím
lístku.
(6) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které v rámci
volebního kraje získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí
náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje
obdobně podle odstavců 6 až 8.“
7. V § 52 odst. 1 se slova „skrutinia“ nahrazují slovy „skrutinií a po přikázání mandátů ve
volebních krajích“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po jeho
vyhlášení.

Důvodová zpráva
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu
Navrhovaná právní úprava mění zákon o volbách do parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů. Stávající podoba volebního zákona výrazně deformuje
závislost počtu voličů k dosaženým mandátům. Politické strany, politická hnutí či volební
koalice (dále také „volební strany“) s nižším počtem voličů musí pro zisk mandátu získat
nepoměrně více hlasů než strany velké. Účelem novely je tento nedostatek zcela odstranit, a
rozdělování mandátů mezi politické strany, politická hnutí a volební koalice podřídit zásadě
poměrného volebního systému.
Ve světě můžeme nalézt mnoho volebních systémů. V našem právním řádu je již tradiční
kombinace poměrného volebního systému, kterým se volí do Poslanecké sněmovny, a
většinového volebního systému, kterým se volí do Senátu. Jedná se tak o využití výhod obou
dvou systémů, které se patřičně odrážejí na složení každé z komor Parlamentu. V současnosti
je však poměrný systém používaný při volbě poslanců mírně deformovaný. V důsledku
výrazných velikostních rozdílů mezi volebními kraji v kombinaci s upraveným d´Hondtovým
dělitelem, který komplikuje zisk prvního mandátu malým stranám, dochází k tomu, že
v malých volebních krajích (např. Karlovarský kraj) získává volební systém většinový
charakter.
Odchýlení stávajícího volebního systému od principu poměrného zastoupení lze doložit např.
výsledkem voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006. Do Poslanecké sněmovny bylo
zvoleno 5 stran, ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL A SZ. Uvedené strany získaly celkem
5.029.823 platných hlasů. Strana zelených získala při volbách v uvedeném roce 336.487
platných hlasů, což odpovídá 6,69% z celkového počtu platných hlasů. Uvedené hodnotě by
při dodržení principu poměrného zastoupení odpovídal zisk alespoň 13 mandátů, Strana
zelených však získala pouze 6 mandátů. KDU-ČSL získala v roce 2006 386.706 hlasů, což
odpovídá 7,69 % z celkového počtu platných hlasů. Uvedenému odpovídá zisk alespoň 15
mandátů, KDU-ČSL však získala pouze 13 mandátů. Naproti tomu ODS získala 81 mandátů,
ačkoli získala 1.892.475, což odpovídá 37,63% z celkového počtu platných hlasů a při
dodržení principu poměrného zastoupení by tak byla měla získat 75 mandátů. ČSSD získala
74 mandátů při 1.728.827 získaných hlasech, což odpovídá 34,37% z celkového počtu
platných hlasů. Při dodržení principu poměrného zastoupení by tak ČSSD byla měla získat
přibližně 69 mandátů.
Dřívější úvaha zákonodárců, že posílení větších politických stran, politických hnutí či
volebních koalic na úkor politických subjektů menších pomůže v Poslanecké sněmovně PČR
vytvářet výrazně většinové koalice a stabilizuje tak systém vlády tím, že vládní koalice
nebude příliš rozdrobena, se neukázala jako úvaha přiléhavá skutečnému stavu věci, neboť
byly posíleny toliko dvě velké opoziční strany, které spolu funkční koalici nebyly schopny
vytvořit. Lze konstatovat, že uvedený nevyhovující stav v mírně změněné formě trvá.
Navrhovaná úprava se proto vrací k principu poměrného volebního systému založeného na
principu, že hlas každého voliče má stejnou hodnotu, a že ke zvolení poslance jakékoli
politické strany postačuje podpora stejného počtu voličů.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava je založena na těchto principech:
1. Úprava přiděluje jednotlivé politické straně, politickému hnutí či volební koalici na
celorepublikové úrovni takový počet mandátů v poměru k celkovému počtu poslanců, jaký je
poměr získaných hlasů voličů k celkově odevzdaným platným hlasům. Navržená úprava je
založena striktně na poměrném volebním systému, který neznevýhodňuje ani malé, ani velké
politické strany, politická hnutí či volební koalice.
2. Úprava respektuje současné krajské volební obvody a existenci krajských kandidátních
listin.
3. Stejně jako v současné úpravě návrh motivuje občany k vyšší volební účasti, neboť stejně
jako nyní vyšší volební účast (ve srovnání s volební účastí v ostatních volebních krajích)
zvyšuje počet získaných mandátů v daném volebním kraji. Kraje jakožto volební obvody tak
nejsou úpravou dotčeny.
4. Navržená úprava umožňuje občanům jako smysluplnou alternativu volit i menší politické
strany, politická hnutí či volební koalice i v malých krajích, kde doposud je pro tyto subjekty
nemožné získat mandát s ohledem na nízký počet mandátů připadajících na malý volební kraj
(např. Karlovarský kraj). Nová úprava umožňuje získat mandát i menším subjektům, aniž by
takové subjekty v celkovém součtu na půdě Poslanecké sněmovny PČR byly nedůvodně
zvýhodněny.
5. Úprava neznevýhodňuje volební koalice proti politickým stranám a politickým hnutím.

Postup výpočtu:
1. ČSÚ vypočítá, které volební strany překročily 5% práh pro vstup do Poslanecké sněmovny.
2. Součet platných hlasů za celou ČR všech postupujících volebních stran se vydělí počtem
poslanců. Takto získané číslo zaokrouhlené na dvě desetinná místa je číslem volebním (§ 50
odst. 1).
3. Počet mandátů pro jednotlivé politické strany, politická hnutí či volební koalice se vypočte
tak, že počet hlasů za celou ČR pro politickou stranu, politické hnutí či volební koalici se
vydělí volebním číslem a zaokrouhlí se směrem dolů (§ 50 odst. 2).
4. Vzhledem k tomu, že se takto s vysokou mírou pravděpodobnosti obvykle nepřidělí všech
200 mandátů, je možno zbývající nepřidělené mandáty rozdělit volebním stranám postupně
podle velikosti zbytku dělení (§ 51). Tento způsob je nejpřiměřenější k principu poměrného
zastoupení, neboť větší velikost zbytku odpovídá většímu počtu voličů, kteří volili danou
volební stranu.
5. Volební strany tak na celorepublikové úrovni obdrží přidělené mandáty na základě principu
poměrného zastoupení, který není deformován rozdílnými velikostmi volebních krajů.
Volebním stranám přidělené mandáty se následně přikáží do jednotlivých volebních krajů.
ČSÚ vydělí celkový počet hlasů, které volební strana ve volebním kraji obdržela, volebním
číslem a výsledný počet přikázaných mandátů volební straně ve volebním kraji se opět
zaokrouhlí směrem dolů.
6. Tímto způsobem opět s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou přikázány všechny
mandáty, které volební straně byly na celorepublikové úrovni přiděleny. Mandáty, které
nebylo možné přikázat způsobem dle bodu 5, budou přikázány dané volební straně postupně

za sebou vždy po jednom mandátu v těch krajích, které vykazují nejvyšší zbytek dělení
provedeného v bodu 5. Nejvyšší zbytek dělení odpovídá nejvyššímu počtu voličů, kteří danou
stranu ve volebním kraji volili. Mandát malé volební strany se tímto způsobem může přikázat
i do velmi malého kraje (např. Karlovarský kraj), pokud v poměru k volebnímu číslu vykazuje
nejvyšší zbytek dělení, tedy největší počet voličů pro danou volební stranu ze všech volebních
krajů.
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky
Není předpokládán bezprostřední dopad navrhované úpravy na státní rozpočet ani na ostatní
veřejné rozpočty.

Soulad navrhované úpravy s právem Evropské unie, s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána a s ústavním pořádkem
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními závazky České republiky a s právem ES/EU
a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Zvláštní část
K čl. I bodu 1
Jedná se o technickou změnu v § 11 (odkaz).

K čl. I bodu 2
K přerozdělování (přikázání) mandátů mezi kraje dochází dle návrhu zákona až poté, co jsou
mandáty rozděleny mezi jednotlivé volební strany, a proto se stávají tato ustanovení
nadbytečná. Podle navrhované úpravy tak bude mít jednotlivý kraj tolik mandátů, kolik
mandátů bude do kraje přikázáno postupem dle navrženého § 51a.

K čl. I bodu 3
Nahrazuje se jednotné číslo množným u slova skrutinia, protože v návrhu se zavádějí dvě
skrutinia na rozdíl oproti stávajícímu stavu a zároveň se ruší diskriminační omezení pro vstup
koalic do politické soutěže.

K čl. I bodu 4
Bod 4 popisuje postup ČSÚ při prvním skrutiniu. ČSÚ nejprve sečte všechny platné hlasy
získané na území celé České republiky všemi volebními stranami, které postoupily do prvního
skrutinia. Získaný počet hlasů se vydělí počtem poslanců. Získaný výsledek je označen jako
„volební číslo“. Volebním číslem je následně vydělen celkový počet hlasů, které jednotlivá
volební strana získala na území celé ČR (tj. souhrnně ve všech volebních krajích). Volební
straně je v prvním skrutiniu přiděleno na celorepublikové úrovni tolik mandátů, kolikrát je
volební číslo obsaženo v celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana, politické
hnutí nebo koalice získala. Počet takto přidělených mandátů se zaokrouhlí směrem dolů.

K čl. I bodu 5
Rozdělení zbytku mandátů po prvním skrutiniu (§ 51)
Mandáty nepřidělené v prvním skrutiniu se přidělí postupně volebním stranám seřazeným
podle zbytku dělení v prvém skrutiniu.

K čl. I bodu 6
Rozdělení mandátů v rámci krajských volebních uskupení (§ 51a)
Odst. 1 a 2: Ustanovení obsahují popis, jakým způsobem jsou volební straně na
celorepublikové úrovni přidělené mandáty přikázány do volebních krajů. Poté, co jsou
mandáty ve volebních krajích přikázány podle toho, kolikrát je volební číslo obsaženo v

celkovém počtu platných hlasů dosažených volební stranou v kraji, jsou její zbývající
přidělené, avšak nepřikázané mandáty přikázány do volebního kraje na základě největšího
zbytku dělení.
Odst. 3 až 5: Jedná se o úpravu, která je shodná se stávajícím zněním zákona. Odstavce
popisují systém preferenčních hlasů a náhradníků.

K čl. I bodu 7
Nahrazuje se jednotné číslo množným u slova skrutinia a doplňují se slova „a po přikázání
mandátů ve volebních krajích“, neboť v návrhu se zavádějí dvě skrutinia, a ČSÚ přikazuje
mandáty novým způsobem dle § 51a.

K čl. II
Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po jeho vyhlášení.

V Praze dne 13. listopadu 2019

Marek Výborný, v.r.
Jan Bartošek, v.r.
Pavel Bělobrádek, v.r.
Jiří Mihola, v.r.
Vít Kaňkovský, v.r.
Pavla Golasowská, v.r.
Stanislav Juránek, v.r.
Ondřej Benešík, v.r.
Jan Čižinský, v.r.
Marian Jurečka, v.r.

Platné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 11
Český statistický úřad
(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování
výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel
zpracování a poskytování výsledků voleb.
(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky
5f) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských
úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební komise a u
Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady,
b) zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 48 až 51) (§ 49 až 51a),
podklady pro zápis Státní volební komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do
Senátu (§ 77) a předává je neprodleně Státní volební komisi,
c) vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně krajskému úřadu nebo
pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,
d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,
e) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického
úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky a
potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí
jejich školení,
f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a
zpracování výsledků hlasování,
g) vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný
doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo
zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
h) předává souhrnné informace o výsledcích voleb na úrovni volebního kraje nebo volebního
obvodu a České republiky v písemné formě politickým stranám, politickým hnutím, koalicím
a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina nebo přihláška k registraci byla
zaregistrována, v rámci technického řešení podle odstavce 1 také předává informace v
elektronické formě,
i) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických

hnutí a koalic,
j) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci krajskému
úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,
k) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení,
použitých při zpracování výsledků voleb,
l) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí a
zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu
úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo
na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,
m) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na vyžádání
poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.
(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce
2 písm. e), je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23),
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na
technickém nosiči,
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební
komise ve druhý den voleb (§ 43 odst. 5),
e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní
volební okrsky,
f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve volebním
obvodu (§ 73 odst. 1),
g) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 až 4),
h) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 až 4),
i) zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního kraje a na úrovni
volebního obvodu na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic.
____________________
5f) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
§ 48
Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích

(1) Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků a zvláštních
volebních okrsků u pověřených obecních úřadů podle § 43 zjistí Český statistický úřad
celkový počet platných hlasů, které byly ve všech volebních krajích odevzdány pro všechny
politické strany, politická hnutí a koalice, a vydělí ho počtem poslanců. Číslo takto vypočtené
a zaokrouhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslem.
(2) Republikovým mandátovým číslem dělí celkový počet platných hlasů
odevzdaných v každém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů, které
připadají jednotlivým volebním krajům.
(3) Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé mandáty postupně
volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los.
§ 49
Postup politických stran, politických hnutí a koalic do skrutinia
(1) Na podkladě zápisu o výsledku voleb v krajích Český statistický úřad zjistí, kolik
platných hlasů celkem bylo odevzdáno pro každou politickou stranu, každé politické hnutí a
každou koalici a dále,
a) které politické strany nebo politická hnutí získaly méně než 5 procent.
b) které koalice, složené ze 2 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než
10 procent,
c) které koalice, složené ze 3 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než
15 procent,
d) které koalice, složené z nejméně 4 a více politických stran, popřípadě politických hnutí
získaly méně než 20 procent z celkového počtu platných hlasů.
(2) Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží.
(3) Zjistí-li Český statistický úřad, že do skrutinia skrutinií nepostupují alespoň 2
koalice nebo 1 koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, anebo 2 politické strany nebo
politická hnutí, sníží
a) u politických stran, koalic, nebo politických hnutí hranici 5 procent na hranici 4 procent.
b) u koalice podle odstavce 1 písm. b) hranici 10 procent na hranici 6 procent,
c) u koalice podle odstavce 1 písm. c) hranici 15 procent na hranici 8 procent,
d) u koalice podle odstavce 1 písm. d) hranici 20 procent na hranici 10 procent.
Nebude-li ani poté dosaženo postupu do skrutinia skrutinií podle tohoto odstavce, sníží
Český statistický úřad hranici o další procento.
(4) Mandáty politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které postoupily do skrutinia,
se rozdělují v rámci volebních krajů.
§ 49
Postup politických stran, politických hnutí a koalic do skrutinií
(1) Na podkladě zápisu o výsledku voleb v krajích Český statistický úřad zjistí, kolik
platných hlasů souhrnně ve všech volebních krajích celkem bylo odevzdáno pro
každou politickou stranu, každé politické hnutí a každou koalici a dále, které
politické strany, koalice, nebo politická hnutí získaly méně než 5 procent.

(2) Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným
nepřihlíží.
(3) Zjistí-li Český statistický úřad, že do skrutinií nepostupují alespoň 2 koalice nebo
1 koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, anebo 2 politické strany nebo
politická hnutí, sníží u politických stran, koalic, nebo politických hnutí hranici 5
procent na hranici 4 procent. Nebude-li ani poté dosaženo postupu do skrutinií podle
tohoto odstavce, sníží Český statistický úřad hranici o další procento.
§ 50
Skrutinium
(1) Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic,
které postoupily do skrutinia, se v rámci každého volebního kraje postupně dělí čísly 1; 2; 3 a
dále vždy číslem o 1 vyšším. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na
hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování
kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle § 36. Hodnoty podílů se vypočítávají a
uvádějí na 2 desetinná místa se zaokrouhlením nahoru.
(2) Všechny podíly vypočtené podle odstavce 1 se seřadí sestupně podle velikosti a
uvede se seznam tolika podílů, kolik mandátů volebnímu kraji připadlo podle § 48. V případě
rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jeho pořadí rozhodující počet hlasů pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici ve volebním kraji, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí
podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí
nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla.
(3) Za každý podíl obsažený v seznamu podle odstavce 2 se politické straně,
politickému hnutí nebo koalici přikáže 1 mandát.
(4) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty
straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
(5) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí
nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně tomuto
kandidátovi.
(6) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 5 a politická strana,
politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně
kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 5, a to postupně v pořadí podle nejvyššího
počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je
rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili podmínku
podle odstavce 5, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
(7) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které v rámci
volebního kraje získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí
náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně
podle odstavců 4 až 6.
První skrutinium
(1) Součet platných hlasů odevzdaných souhrnně ve všech volebních krajích celkem
pro politické strany, politické hnutí a koalice, které postoupily do prvního skrutinia,

se vydělí počtem poslanců; číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na dvě desetinná
místa je volebním číslem.
(2) Celkový počet platných hlasů, který souhrnně ve všech volebních krajích obdržela
politická strana, politické hnutí nebo koalice, se dělí volebním číslem a politické
straně, politickému hnutí nebo koalici se přidělí tolik mandátů, kolikrát je volební
číslo obsaženo v celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana, politické
hnutí nebo koalice získala.“. Počet přidělených mandátů se vždy zaokrouhlí na celé
číslo směrem dolů.
§ 51
nadpis vypuštěn
Pokud zjištěný celkový počet platných hlasů nebo počet platných hlasů ve volebním
kraji pro politické strany, politická hnutí nebo koalice, postupující do skrutinia, neumožní
provést
a) početní operaci podle § 48 odst. 2, zvětší Český statistický úřad republikové mandátové
číslo vypočtené podle § 48 odst. 1 o jednu,
b) rozdělení mandátů podle § 48 odst. 3, odečte Český statistický úřad přebývající mandáty
postupně volebním krajům, které vykazují nejmenší zbytky dělení, při rovnosti zbytků
rozhodne los; pokud by nebylo rozdělení stanoveného počtu mandátů dosaženo ani tak, zbylé
mandáty přidělí opakováním postupu podle § 48 odst. 3, nebo přebývající mandáty odebere
opakováním postupu podle tohoto písmene.
Druhé skrutinium
Nebyly-li podle § 50 rozděleny všechny mandáty, které se měly přidělit, přidělí se
zbývající mandáty postupně těm politickým stranám, politickým hnutím nebo
koalicím, které vykazují největší zbytek dělení dle § 50 odst. 2. Při rovnosti zbytků
rozhoduje los.
§ 51a
Přikázání mandátů ve volebních krajích
(1) Počet platných hlasů obdržených jednotlivou politickou stranou, politickým
hnutím a koalicí v každém volebním kraji se dělí volebním číslem (§ 50). Politické
straně, politickému hnutí nebo koalici se ve volebním kraji z celkového počtu
mandátů přidělených dle § 50 a § 51 přikáže tolik mandátů, kolikrát je volební číslo
obsaženo v celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana, politické hnutí
nebo koalice získala v daném volebním kraji. Počet přikázaných mandátů se vždy
zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.
(2) Nebyly-li podle odst. 1 politické straně, politickému hnutí nebo koalici přikázány
všechny mandáty přidělené jí dle § 50 a § 51, přikáží se této politické straně,
politickému hnutí nebo koalici zbývající přidělené mandáty postupně v těch volebních
krajích, které vykazují nejvyšší zbytky dělení volebním číslem dle odst. 1. Při rovnosti
zbytků rozhoduje los. V jednotlivém volebním kraji je tímto způsobem přikázán
nejvýše jeden mandát. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici se však v
jednotlivém volebním kraji přikáže nejvýše tolik mandátů, kolik kandidátů je

uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury
po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle § 36.
(3) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty
straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
(4) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který
činí nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne
mandát přednostně tomuto kandidátovi.
(5) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 5 a politická strana,
politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně
kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 5, a to postupně v pořadí podle
nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu
přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku.
Kandidátům, kteří nesplnili podmínku podle odstavce 5, připadnou mandáty v
pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
(6) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které v rámci
volebního kraje získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení
pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se
postupuje obdobně podle odstavců 6 až 8.
§ 52
Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
(1) Po provedení skrutinia skrutinií a po přikázání mandátů ve volebních krajích
vyhotoví Státní volební komise z údajů předaných Českým statistickým úřadem zápis o
výsledku voleb. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této
komise podpis odepře, uvedou se důvody.
(2) V zápise Státní volební komise se uvede
a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,
b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
c) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici
zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť,
d) jména a příjmení kandidátů v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic,
kteří byli zvoleni, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích
přednostního hlasování.
(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb neprodleně po
podepsání zápisu o výsledku voleb.

