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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
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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
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(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.
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(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,
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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
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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.

