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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.
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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.
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(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.

