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VIII. volební období
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Pozměňovací návrh
poslance Radka Vondráčka

k pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení ústavně právního výboru č. 264 ze
dne 17. března 2021 k vládnímu návrhu zákona, 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

(sněmovní tisk č. 1170/1)
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I. Návrh změn:
1. V čl. I bodu 1 se v § 50 odstavec 9 zrušuje.
2. V čl. I bodu 1 se v § 51 odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
3. V čl. I bodu 1 se v § 51 odst. 3 větě první a § 51 odst. 4 větě první číslo „3“ nahrazuje číslem
„2“.
4. V čl. I bodu 1 se v § 51 odst. 5 větě první slova „určených podle odstavce 2“ nahrazují slovy
„určeného podle nejvyšších zbytků dělení v prvním skrutiniu; při rovnosti zbytků dělení
rozhodne los“.

II. Odůvodnění:
Návrh zavádí pro druhé skrutinium automatický mechanismus přidělování mandátů. Rozdělení
mandátů nebude vycházet z rozhodnutí kandidujících subjektů o pořadí volebních krajů, z nichž
se mandáty přidělují. Pořadí volebních krajů bude určeno podle nejvyšších zbytků dělení
v prvním skrutiniu (v případě jejich rovnosti rozhodne los). Jedná se o automatickou operaci,
a tedy není k jejímu provedení ani potřeba konkrétní administrativní akt (není zapotřebí
například projev vůle Státní volební komise, není ani potřeba, aby Státní volební komise
oficiálně deklarovala ukončení prvního skrutinia).

III. Vyznačení navrhovaných změn v textu dotčených ustanovení dle usnesení ústavně
právního výboru:
§ 50
První skrutinium
(1) V prvním skrutiniu se rozdělují mandáty v rámci volebních krajů.
…
(8) Neměla-li některá politická strana, politické hnutí nebo koalice tolik kandidátů na
hlasovacím lístku, kolik jí podle výsledků prvního skrutinia přísluší mandátů, obdrží jen tolik
mandátů, kolik osob kandidovalo.
(9) Státní volební komise na základě podkladů od Českého statistického úřadu vyhlásí
ukončení prvního skrutinia a vyrozumí o jeho výsledcích zástupce politických stran, politických
hnutí a koalic, které do prvního skrutinia postoupily.
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§ 51
Druhé skrutinium
(1) Všechny mandáty, které nebyly přikázány v prvním skrutiniu, se přikáží ve druhém
skrutiniu. Do druhého skrutinia se převádějí zbytky hlasů jednotlivých politických stran,
politických hnutí a koalic pro ně odevzdaných, a nedostala-li politická strana, politické hnutí
nebo koalice v prvním skrutiniu ani jeden mandát, potom všechny hlasy pro ni odevzdané.
(2) Nejpozději do 12 hodin po ukončení prvního skrutinia odevzdají osoby oprávněné
jednat jménem politických stran, politických hnutí nebo politických stran a politických hnutí
zastoupených v koalici Státní volební komisi pořadí volebních krajů, ve kterých budou
přikázány mandáty politické straně, politickému hnutí nebo koalici ve druhém skrutiniu.
V případě, že osoby podle věty první lhůtu nedodrží, sestaví za ně pořadí volebních krajů na
základě podkladů od Českého statistického úřadu Státní volební komise, a to podle největších
zbytků dělení u dané politické strany, politického hnutí nebo koalice v jednotlivých volebních
krajích v prvním skrutiniu. Při rovnosti zbytků dělení rozhodne los.
(32) Ve druhém skrutiniu se sečtou zbytky hlasů jednotlivých politických stran,
politických hnutí a koalic. Tento součet se vydělí počtem mandátů, které nebyly v prvním
skrutiniu přikázány, zvětšeným o jednu. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je
republikovým volebním číslem. Na tomto základě se přikáže každé politické straně,
politickému hnutí a koalici tolik mandátů, kolikrát je republikové volební číslo obsaženo
v součtu zbytků hlasů odevzdaných pro jednotlivou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici.
(43) Nebyly-li tímto způsobem přikázány všechny mandáty, přikáží se zbývající
mandáty postupně těm politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které vykazují
největší zbytek dělení podle odstavce 3 2; při rovnosti zbytků se přikáže mandát té politické
straně, politickému hnutí nebo koalici, která má větší součet zbytků hlasů převáděných do
druhého skrutinia. Jsou-li tyto součty zbytků hlasů stejné, přikáže se mandát té politické straně,
politickému hnutí nebo koalici, která obdržela větší počet hlasů; je-li tento počet hlasů stejný,
rozhodne los. Stejně se postupuje, jestliže politická strana, politické hnutí nebo koalice má pro
druhé skrutinium méně kandidátů, než kolik mandátů na ni připadá.
(54) Bylo-li takto přikázáno o jeden mandát více, než se mělo podle odstavce 3 2
přikázat, odečte se přebývající mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která
vykázala nejmenší zbytek dělení ve druhém skrutiniu. Při stejném zbytku se odečte přebývající
mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která získala menší počet hlasů; jeli tento počet hlasů stejný, rozhodne los.
(65) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty
přikázané politické straně, politickému hnutí nebo koalici kandidáti podle pořadí volebních
krajů určených podle odstavce 2 určeného podle nejvyšších zbytků dělení v prvním
skrutiniu; při rovnosti zbytků dělení rozhodne los. Mandát je přikázán postupně vždy
prvnímu kandidátovi politické strany, politického hnutí nebo koalice, který neobdržel mandát
v prvním skrutiniu, podle upraveného pořadí na hlasovacím lístku pro daný volební kraj.
(76) Kandidáti, kteří neobdrželi mandát ani v prvním ani ve druhém skrutiniu, se stávají
náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí
a koalic se postupuje obdobně podle § 50 odst. 5 až 7.
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