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(výňatek) 

 
 

červený text – zrušen nálezem ÚS Pl. ÚS 44/17 ze dne 21.1.2021 
  

… 
… 
 

§ 46 
Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji 

 
 (1) Český statistický úřad na pracovišti u krajského úřadu převezme výsledky 
hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, popřípadě zvláštní volební 
okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě předány zápisy o průběhu a výsledku 
hlasování podle § 43, a zpracuje výsledek voleb ve volebním kraji. 
  
 (2) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku 
voleb ve volebním kraji a předá ho neprodleně krajskému úřadu. 
  
 (3) V zápise o výsledku voleb ve volebním kraji se uvede 
a) počet volebních okrsků ve volebním kraji, popřípadě počet zvláštních volebních 
okrsků a počet okrskových volebních komisí, popřípadě počet zvláštních okrskových 
volebních komisí, které předaly výsledek hlasování, 
  
b) celkový počet osob ve volebním kraji zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů 
a ze zvláštních seznamů, 
  
c) celkový počet voličů ve volebním kraji, kterým byly vydány úřední obálky, 
  
d) počet odevzdaných úředních obálek za volební kraj celkem, 
  
e) celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro jednotlivé 
politické strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů ve 
volebním kraji, 
  
f) počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty. 
  
 (4) Zápis o výsledku voleb ve volebním kraji podepíše 
  
a) ředitel krajského úřadu, 
  
b) zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, 
  
c) zaměstnanec Českého statistického úřadu. 
  
 (5) Po podepsání obou stejnopisů předá krajský úřad 1 stejnopis zápisu o 
výsledku voleb ve volebním kraji neprodleně Českému statistickému úřadu. Druhý 
stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová. 
  



… 
 

§ 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 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 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 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. 
  

§ 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. 
  

§ 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. 
  

§ 52 
Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb 

 
 (1) Po provedení skrutinia 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 po 
podepsání zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů 
 
 

 


