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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvu vnitra, které je jako státní orgán ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
povinným subjektem, byla dne 13. ledna 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle tohoto zákona. V žádosti jste uvedl několik dotazů týkajících se
přepočtu hlasů na mandáty ve volbách do zastupitelstev obcí. K jednotlivým dotazům
uvádíme následující:
ad dotaz č. 1
Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „volební zákon“) může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše
tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.
Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební
strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů,
kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. V obcích,
kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může
na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených
do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé
číslo dolů. Z uvedeného vyplývá, že v případě, kdy se volí do zastupitelstva 25 členů,
může kandidátní listina obsahovat 20 kandidátů.
a)
Volič, který na hlasovacím lístku označil pouze tuto volební stranu, odevzdá
hlas každému kandidátovi této volební strany, tj. celkem získá volební strana 20
hlasů (5 hlasů zůstane tímto voličem nevyužito).

1

b)
Ve všech početních operacích při zjišťování výsledku voleb se vychází z počtu
kandidátů dané volební strany (v tomto případě 20 kandidátů). Žádný koeficient se
nepoužívá. Je věcí volební strany, že nevyužila možnost postavit do voleb plný počet
kandidátů (25).
c)
Pokud bylo pro volbu do zastupitelstva obce zaregistrováno více kandidátních
listin než jedna, vypočítá se samostatně pro každou kandidátní listinu tzv.
„přepočtený základ“ pro zjištění, zda kandidátní listina splnila předepsané 5% kvórum
pro vstup do skrutinia tak, že se:
 počet odevzdaných platných hlasů v obci (eventuálně ve volebním obvodu)
celkem dělí počtem volených členů zastupitelstva obce (případně počtem
zastupitelů volených v příslušném volebním obvodu)
 tento podíl se vynásobí počtem kandidátů dané kandidátní listiny, maximálně
však počtem rovným počtu volených členů zastupitelstva v případě, že na
kandidátní listině byl uveden zvýšený počet kandidátů o 1/3 (do tohoto počtu
kandidátů se nezapočítávají kandidáti odvolaní nebo ti, kteří odstoupili).
Počet platných hlasů pro kandidátní listinu se dělí jejím přepočteným základem
a násobí hodnotou 100, čímž se zjistí, které kandidátní listiny dosáhly alespoň 5%
podílu získaných hlasů na přepočteném základu, tj. dosáhly kvóra pro vstup do
skrutinia.
Ke kandidátním listinám, které kvóra nedosáhly a k hlasům pro ně odevzdaným
se nadále nepřihlíží.
Pokud by podle těchto výpočtů nepostoupily do skrutinia alespoň dvě
kandidátní listiny, sníží se kvórum o 1 % a postup se opakuje, dokud není splněna
podmínka postupu alespoň dvou kandidátních listin do skrutinia.
Z uvedeného plyne, že pro zjištění, zda volební strana postupuje do skrutinia,
se vychází z odevzdaných platných hlasů.
Zdroj: Český statistický úřad
Volby.cz - Pokyny pro okrskové volební komise - Český statistický úřad | ČSÚ

d)
K přerozdělení mandátů dochází až po zjištění, zda daná volební strana
splnila kvórum pro vstup do skrutinia (vizte postup výše). Pro přerozdělení mandátů
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se používá metoda d´Hondtova dělitele (vizte odpověď níže k dotazu č. 3), při které
se opět vychází z počtu odevzdaných platných hlasů pro volební stranu.

ad dotaz č. 2
Kandidát se může podle § 24 odst. 1 volebního zákona písemně vzdát své
kandidatury do 48 hodin před zahájením voleb. Dojde-li ke vzdání se kandidatury
po registraci kandidátní listiny, bude takovýto kandidát uveden na hlasovacím lístku,
avšak k případně odevzdaným hlasům pro něj se nepřihlíží.
a)
Ve Vámi uvedeném případě, pokud se bude volit 25ti-členné zastupitelstvo
a volební strana uvede na kandidátní listině maximální počet kandidátů, tedy 25,
přičemž 3 kandidáti se po zaregistrování kandidátní listiny vzdají své kandidatury,
nebude se k těmto 3 kandidátům při zjišťování výsledků voleb přihlížet, tedy pro
potřebné výpočty se bude vycházet z počtu 22 kandidátů.
b)
Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury učiněno až po registraci kandidátní
listiny, zůstává kandidát na hlasovacím lístku, avšak při zjišťování výsledku voleb
do zastupitelstva obce se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; zároveň se
snižuje počet kandidátů příslušné volební strany. Úřad, který registroval kandidátní
listinu, zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce,
pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva obce.
ad dotaz č. 3
a)
Má-li být ve volbách do zastupitelstva obce zvoleno 25ti-členné zastupitelstvo
a volič zakřížkoval celou volební stranu A, která má 20 kandidátů s tím, že dále
zakřížkoval 3 kandidáty z volební strany B a 2 kandidáty z volební strany C,
postupuje se podle § 40 odst. 5 písm. c) volebního zákona tak, že obdrží nejdříve
hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí
dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů. Ve Vámi
uvedeném případě tedy volební strana B získá 3 hlasy, volební strana C získá 2
hlasy a volební strana A získá 20 hlasů.
b) + c)
I když nám není znám celkový počet kandidátů volební strany B a C, tak
vzhledem k tomu, že maximálně mohou mít 25 kandidátů, bude v popsaném případě

3

vždy u všech uvedených volebních stran splněna podmínka 5% kvóra pro postup
do skrutinia a lze přistoupit k přerozdělení mandátů jednotlivým volebním stranám.
Přerozdělení mandátů probíhá pomocí d΄Hondtovy metody, kdy se počet
hlasů pro každou postupující volební stranu dělí postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy
číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů,
kteří jsou na hlasovacím lístku (k těm, co se vzdali kandidatury nebo byli odvoláni, se
nepřihlíží).
Podíly A: 20; 10; 6,666; 5; 4; 3,333; 2,857; 2,5; 2,222; 2; 1,818; 1,666; 1,538; 1,428;
1,333; 1,25; 1,176; 1,111; 1,052; 1
Podíly B: 3; 1,5; 1; 0,75; 0,6; 0,5; 0,428; 0,375; 0,333; 0,3; 0,272; 0,25; 0,23; 0,214;
0,2; 0,187; 0,176; 0,166; 0,157; 0,15; 0,142; 0,136; 0,13; 0,125; 0,12
Podíly C: 2; 1; 0,666; 0,5; 0,4; 0,333; 0,285; 0,25; 0,222; 0,2; 0,181; 0,166; 0,153;
0,142; 0,133; 0,125; 0,117; 0,111; 0,105; 0,1; 0,095; 0,09; 0,086; 0,083; 0,08
Podíly vypočítané uvedeným způsobem se seřadí podle velikosti
od nejvyššího k nejnižšímu až do počtu mandátů, které mají být při volbách
do zastupitelstva obce přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě získá
volební strana jeden mandát.
Na základě seřazení podílů získá volební strana A 20 mandátů (80 %), volební
strana B 3 mandáty (12 %) a volební strana C 2 mandáty (8 %).

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
ředitel odboru

Vyřizuje: Ing. Michal Opavský
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