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Květen 2021 

NOVÝ VOLEBNÍ SYSTÉM 
Více skrutinií a více počítání 

Karel Sál 

Shrnutí 

Hlavní body 

Katastrofické vize ústavních právníků a komentátorů se naštěstí nenaplnily. I v letošních volbách 

bude dle čeho spočítat výsledky. Ústavní soud sice nechal politické reprezentaci na přijmutí 

novely volebního zákona pouze několik měsíců, politici ale ukázali konsenzuální tvář 

a už 4. května mohl prezident Zeman zákon podepsat. Letos tak volby budou probíhat podle 

nových pravidel, než jsme byli 20 let zvyklí. 

• Text probírá hlavní změny a to, jak nový zákon ovlivní politickou soutěž.  

• Dále nahlíží na vliv nové volební formule, na problematiku snížené aditivní klauzule 

a také odpovídá na nejdůležitější otázku: Komu nový systém pomůže? 
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Co se změnilo? 

Z pohledu voliče žádná revoluce nepřichází. Člověk, který se rozhodne hlasování zúčastnit, stále 

k volbám může přijít v pátek či v sobotu, stále nemůže využít korespondenční volbu ze zahraničí, stále 

volí ve svém domácím kraji, stále má k dispozici stejně vypadající volební lístek a 4 preferenční hlasy 

a může si zažádat o voličský průkaz. Volič, který nesledoval události posledních měsíců, změnu u urny 

vůbec nepostřehne. Jako by žádné rozhodnutí Ústavního soudu vůbec nepadlo. 

Novela volebního zákona ale už teď promlouvá do předvolebního dění. Ústavní soud totiž 

ve svém nálezu1 zrušil dosavadní aditivní uzavírací klauzuli, která po koalicích vyžadovala, 

aby dvoučlenné koalice získaly minimálně 10 %, tříčlenné 15 % a čtyř- či vícečlenné 20 % platných hlasů. 

Byl tak zrušen velmi striktní požadavek, který se v Evropě příliš neobjevoval. Na koalice byli podobně 

přísní pouze v Maďarsku (10 % pro dvoučlenné koalice a 15 % pro ty vícečlenné) a v Rumunsku (10 % 

pro vícečlenné koalice). Jenže soud už neřekl, kolik procent by tedy měl stát po koalicích požadovat. 

Zatímco opoziční strany chtěly laťku co nejníže, takový Tomio Okamura prosazoval pro dvoučlenné 

koalice minimálně 8 %. Patrně proto, aby se zbavil konkurence v podobě koalice hnutí Trikolóra, 

Svobodných a Soukromníků. Nakonec prošel kompromis. 

Nově koalice musí získat 8 % pro případ, že strany kandidují dvě (např. Piráti a hnutí STAN) a 11 %, 

pokud kandiduje 3 či více stran (např. koalice SPOLU). To samozřejmě ukonejšilo ty strany, které chtějí 

kandidovat společně. Např. vedoucí představitelé koalice SPOLU si mohli oddechnout, jelikož 11 % je 

rozhodně nižší laťka než původních 15 %. Soudní verdikt tak přímo ovlivnil ochotu současných koalic 

zůstat pospolu. Do budoucna také můžeme čekat, že předvolební spolupráce ještě přibude. 

Mnohem důležitější je změna, která ovlivňuje povolební proces. Tedy to, jak si strany rozdělí křesla. 

Ústavní soud zrušil dosavadní přepočet D'Hondtovým dělitelem a rozdělení země na 14 volebních 

obvodů. Takový volební systém označil za nespravedlivý, jelikož dle soudu příliš nadržoval velkým 

stranám. Podobně jako v případě klauzule ale politické reprezentaci neřekl, jakým směrem se vydat. 

Proto se objevila řada návrhů – od zavedení jednoho volebního obvodu na celou ČR (tak jako to mají 

na Slovensku, v Nizozemsku nebo Izraeli), po složitou konstrukci z dílny KDU-ČSL (sněmovní tisk 649/0), 

kdy by rozdělení mandátů nejprve probíhalo v celostátním obvodě a poté je systém alokoval do krajů 

– velmi nestandardní řešení, které nemá obdoby nejen v Evropě, ale i na světě. 

Z rokování nakonec vykrystalizoval návrh poslance Marka Bendy, který zachoval 14 volebních obvodů 

a nově zavádí 2 skrutinia s využitím Imperialiho a Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Zákon 7. dubna hladce 

prošel sněmovnou, kdy pro kompromisní variantu hlasovalo 96 přítomných poslanců a pouze jeden 

proti. Méně hladký průběh mělo schvalování v senátu, kdy někteří senátoři hrozili, že zákon nepodpoří 

kvůli absenci korespondenční volby. Po sedmihodinové debatě ale pro zákon zvedlo ruku 54 ze 75 

přítomných senátorů. Na začátku května tak novelu mohl podepsat prezident (zákon č. 189/2021). 

Teď možná vyvstane na mysli otázka: „Kdo je ten Imperiali s Hagenbach-Bischoffem a proč je zase 14 

volebních obvodů, když je Ústavní soud zrušil?“ 

Více skrutinií a více počítání 

Nový volební systém nově využívá k přepočtu systém volebních kvót. Jedná se o matematický postup, 

kdy se zjišťuje, kolikrát se daná kvóta vměstná do počtu získaných hlasů konkrétní strany, což určuje, 

 
1 Konkrétně články č. 156 až 180 (Nález č. 49/2021 Sb.). 
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kolik dotyčná strana získá křesel. Pro lepší představu uvádíme hypotetický příklad, který vychází z nově 

přijaté novely volebního zákona. 

V nejmenovaném obvodě spolu soutěží 3 strany o 8 rozdělovaných mandátů. Volby proběhnou, 

po sečtení hlasů a odstranění těch neplatných víme, že bylo odevzdáno 207 000 hlasů. 

Jelikož se v tomto obvodě používá Imperialiho2 kvóta (Q=V/(S+2)), počet odevzdaných hlasů se vydělí 

počtem rozdělovaných mandátů (8) zvýšeným o 2 (tj. 10). Strana tak potřebuje minimálně 20 700 hlasů 

pro zisk jednoho mandátu. Kvóta v reálných podmínkách takto hezky nevyjde, a tak musí být 

zaokrouhlena na celá čísla.  

Matematický přepočet (viz 1. krok v tabulce níže) probíhá tak, že vydělíme počet získaných hlasů 

konkrétní strany hodnotou kvóty. Výsledek zaokrouhlený dolů udává počet získaných hlasů. Jak vidíme 

v tabulce níže, strana C má smůlu, jelikož obdržela tak málo hlasů, že nedostane jediný mandát. Naopak 

straně A se kvóta do počtu získaných hlasů vměstná pětkrát a straně B čtyřikrát. 

Tabulka 1: Hypotetický přepočet hlasů na mandáty pomocí Imperialiho kvóty 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tím by mohlo vše skončit, jenže je tu problém – rozdělili jsme více mandátů (9), než je k dispozici (8). 

Teď komu onen přebývající mandát sebrat? K tomu právě slouží zbylé hlasy. V prvním kroku vidíme, 

že nejméně hlasů zbylo straně A, proto je logické a nový volební systém to také vyžaduje, 

aby o přebytečný mandát přišla právě ona. Konečný výsledek (viz 2. krok) se tak rovná po 4 křeslech 

pro stranu A i pro stranu B. 

A co se stane s přebývajícími hlasy? Ty se v novém volebním systému převedou do druhého 

celostátního skrutinia. To pomůže hlavně straně A a straně C, které po prvním přepočtu vykazují velké 

zbytky hlasů, které jim pomůžou v boji o zbývající křesla. Druhé skrutinium totiž slouží k tomu, 

aby se rozdělily mandáty, které se nepodařilo rozdělit v prvním kole. Může se totiž stát, a také poměrně 

často stává, že pomocí kvóty se nepodaří rozdělit všechny mandáty, které jsou k dispozici. Proto je 

ustanoveno, že zbylé mandáty a zbylé hlasy přejdou na novou celostátní úroveň a proběhne nový 

 
2Imperialiho kvóty dle jejího autora Marquise Pierra Guillauma Imperiali des Princes de Francavilla, což byl 

dlouholetý belgický poslanec a později senátor. 

Imperialiho kvóta

celkem hlasů (V) 207000

počet mandátů (S) 8

kvóta [Q=V/(S+2)] 20700

1. krok počet hlasů

počet 

mandátů zbylé hlasy

strana A 105000 5 1500

strana B 86000 4 3200

strana C 16000 0 16000

2. krok počet hlasů

počet 

mandátů zbylé hlasy

strana A 105000 4 22200

strana B 86000 4 3200

strana C 16000 0 16000
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přepočet úplně stejným způsobem, akorát s tím, že se ke zjištění výsledků použije namísto Imperialiho 

kvóty Hagenbach-Bischoffova (Q=V/(S+1)), která akorát místo dvojky připočítává jedničku (je tedy 

o něco větší).  

Jenže to nemusí být konec. Ani druhé skrutinium nemusí rozdělit všechna zbývající křesla. 

V tom případě nastupuje poslední krok, kdy se zbylé hlasy po prvním a druhém skrutiniu vezmou 

a strana, která má největší zbytek (tj. nejvíce zbytkových hlasů), obdrží mandát. Takto se postupuje, 

dokud není všech 200 mandátů rozděleno. 

Problém je, že poslanci z různých důvodů zachovali 14 volebních krajů, které jsou však hlavním 

důvodem disproporčnosti volebního systému. Pokud máte rozdělit 5 mandátů mezi 9 stran, jako se to 

stalo v roce 2017 v Karlovarském kraji, tak ať počítáte jakkoliv, poměrně mandáty nerozdělíte. 

To znamená, že jsme sice zvolili složitější přepočet, ale hlavní příčinu jsme neodstranili. 

Že je to celé pekelně složité? Ano, to je. Původní volební systém s D'Hondtovým dělitelem, 

i když fungoval podobně ve 14 volebních krajích, rozdělil mandáty vždy v prvním kole, což je dáno jeho 

matematickou konstrukcí. Volební systémy s více skrutinii jsou obecně méně přehledné a hůře 

predikovatelné, jelikož poměr počet mandátů rozdělovaných v prvním, druhém či třetím skrutiniu 

se dynamicky mění každé volby. Pokud bychom přepočítali všechny volby od roku 2002 dle nového 

volebního systému (podrobně viz níže), tak zjistíme, že do druhého skrutinia může být převedeno 

od 0 mandátů (rok 2002) do 34 křesel (rok 2017), což je výrazný rozptyl. 

A jak je to s poměrností nového volebního systému, když původní systém byl zrušen kvůli tomu, že příliš 

nadržoval velkým stranám? Na to může odpovědět například Tomáš Lebeda a jeho srovnání různých 

volebních metod (Lebeda 2006: 883-912). Z tabulky níže je patrné, že Imperialiho kvóta (neplést 

s Imperialiho dělitelem) je ve většině případů méně proporční (levý sloupec) než D'Hondtovův dělitel, 

ale tato disproporčnost je méně orientována ve prospěch větších stran (pravý sloupec). 

Tabulka 2: Disproporcionalita na základě váženého průměru Loosemore–Hanby indexu a RR indexu 

 

Zdroj: Lebeda 2006: 909 

Co si z toho má průměrný člověk odnést? Že současný systém bude v některých letech více proporční 

a někdy méně. Vše bude záviset na počtu subjektů postupujících do skrutinia, volební účasti a distribuci 

hlasů v rámci jednotlivých krajů a jednotlivým subjektům, počtu mandátů, které budou přesunuty 

do 2. skrutinia a počtu propadlých hlasů. Bude více proporční, než byl ten původní? Uvidíme. 
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Každopádně si ale můžeme spočítat, jak by se systém zachoval, kdyby současná úprava existovala 

už od roku 2002. 

Poměrnější systém, který je poměrnější jen někdy 

Kalkulace minulých voleb dle nového volebního systému vždy přináší mnoho úskalí. Např. nižší volební 

klauzule pro koalice by asi způsobila, že by se v roce 2017 nerozpadla koalice KDU-ČSL a hnutí STAN.3 

Volby mohly dopadnout zcela jinak. Také by třeba TOP 09 sáhla k jiné formě spolupráce v letech 2010 

a 2013, kdy Starostové mohli tvořit druhý subjekt koalice, a nikoliv pouze „přívěšek“ TOP 09. Voliči 

i jednotlivé strany se totiž adaptují na volební pravidla. 

Nicméně, pokud chceme zjistit, jak se volební systém může chovat, jiná a přesnější data než proběhlé 

volby v minulých letech nemáme. 

Přepočet provádíme pro 5 proběhlých volebních klání – v letech 2002, 2006, 2010, 2013 a 2017, k tomu 

dle preferencí kalkulujeme predikci i pro volby letošní. Tím získáme 6 případů. K predikci roku 2021 

používáme 3 poslední průzkumy, a to STEM z 23. dubna 2021, Median z 7. května 2021 a Kantar TNS 

z 9. května 2021. Výsledné preference jsou průměrem těchto průzkumů (viz tabulka níže). Distribuci 

hlasů v jednotlivých krajích vypočítáváme jako procentuální rozdíly v roce 2017 s ohledem na aktuální 

preference a odhady volební účasti. 

Tabulka 3: Preference z 3 posledních průzkumů veřejného mínění 

 

Zdroj: Median 2021; STEM 2021; ČTK 2021 

To, co nás zajímá, je, jak by se změnilo rozdělení mandátů při implementaci nového volebního systému 

(v tabulce níže označeno jako Imp.), které má následně vliv na podreprezentaci či nadreprezentaci 

jednotlivých subjektů, a to srovnáme s výsledky dle původního volebního systému (dHon.). 

Tím zjistíme, zda by se současný volební systém zachoval poměrněji vůči menším stranám 

a disproporčně vůči velkým stranám a jaký by to mělo vliv na povolební vývoj. 

  

 
3 Více o předvolebních koalicích viz text Předvolební koalice: Jeden problém za druhým (Dostupné z: 

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/predvolebni-koalice-jeden-problem-za-druhym/).  

agentura datum ANO

Piráti+ 

STAN SPOLU SPD ČSSD KSČM

Kantar TNS 09.05.2021 21,0% 27,0% 21,5% 12,0% 4,0% 5,0%

Median 07.05.2021 21,0% 27,5% 17,0% 11,5% 6,5% 6,0%

STEM 23.04.2021 24,0% 27,9% 16,6% 12,8% 7,0% 5,2%

průměr 22,0% 27,5% 18,4% 12,1% 5,8% 5,4%

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/predvolebni-koalice-jeden-problem-za-druhym/


5 
 

Tabulka 4: Přepočet zisku mandátů dle nového a starého volebního systému v letech 2002, 2006, 2010, 

2013, 2017 a 2021 

Zdroj: volby.cz, vlastní výpočty 

Projděme si výsledky za všechny volební roky. V roce 2002 by nový volební systém nezměnil téměř nic. 

Druhá ČSSD by získala jeden mandát na úkor KSČM. Na vítězné vládě by to nic nezměnilo, pověřen 

by byl znovu Vladimír Špidla a stejně by vznikla vláda ČSSD za účasti KDU-ČSL a US-DEU. Účinky nového 

volebního systému rozhodně nejsou více poměrné, naopak oslabil třetího ve prospěch vítěze. 

Proč tomu tak je? Rok 2002 byl výjimečný tím, že do skrutinia postoupily pouze 4 subjekty a propadl 

velký počet hlasů (přes 14 %). Počet rozdělovaných mandátů ve 2. skrutiniu se rovná čisté nule, 

takže vyvažovací efekt Hagenbach-Bischoffovy kvóty nezafungoval. Nový volební systém poměrnější 

výsledky nepřinesl. 

Rok 2006 by byl o trochu zajímavější. Strana Zelených by neutrpěla takový šok. Nový volební systém 

by Zeleným pomohl v tom, že by místo 6 mandátů za 6,29 % hlasů (tak jako to bylo v roce 2006) získali 

o dva více. Sice by ani tentokrát nedosáhli na mandát v Libereckém kraji, kde Zelení získali 9,58 % hlasů, 

ale ony 2 mandáty by získali v rámci kompenzací ve 2. skrutiniu. Zde nový volební systém zafungoval 

o malinko poměrněji než původní D'Hondtova metoda. Problém je, že mandáty znovu nešly 

od nejsilnějšího, ale od 2. socialistů a 4. lidovců. Vyvažovací efekt zafungoval pouze částečně, 

jelikož ve druhém skrutiniu bylo rozdělováno pouze 9 křesel. Na druhou stranu by vznikla Topolánkova  

vláda jednodušeji, jelikož ODS, KDU-ČSL a SZ by měla těsnou většinu 101 křesel a nebyla by potřeba 

akce Melčáka s Pohankou. 

Rok 2010 je znovu velmi sporný – co do účinků nového volebního systému. Vidíme, že k redistribuci 

již dochází, ale znovu jsou mandáty přerozděleny od druhé ODS, a nikoliv od vítězné ČSSD, která jeden 

mandát naopak získala. V těchto volbách také propadlo suverénně nejvíce hlasů v historii, a to skoro 

pětina (18,8 %). Vliv na složení vlády by ale nový volební systém neměl. Znovu by do Strakovy akademie 

zasedl Petr Nečas a vláda rozpočtové odpovědnosti ve formátu ODS, TOP 09 a VV. Kompenzační 

mechanismus zafungoval v podobné míře jako v roce 2006, jelikož do 2. skrutinia bylo převedeno také 

9 mandátů. 

Rok 2013 vykazuje abnormality. Vítězné ČSSD sice nový volební systém vzal jeden mandát, ale o více 

křesel přišlo druhé hnutí ANO. Na úpravě by teoreticky vydělali komunisté a dvě menší strany KDU-ČSL 

a TOP 09 s podporou Starostů. Vláda by pravděpodobně vznikla na stejném půdorysu ČSSD, ANO 

a KDU-ČSL, ale lidovci by si mohli díky lepšímu výsledku více diktovat. Do druhého skrutinia bylo 

převedeno 8 mandátů, ale k jejich přerozdělení bylo potřeba poprvé i skrutinium třetí (2 mandáty, 
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1 pro TOP 09 a 1 pro ČSSD). Kompenzační mechanismus zafungoval, ale znovu potrestal 2. v pořadí 

a nikoliv vítěze (tj. největší stranu). 

Rok 2017 byl rokem, kvůli kterému senátoři podali stížnost k Ústavnímu soudu. Zde vidíme, že nový 

volební systém funguje velice dobře a dopomohl k mnohem poměrnějším výsledkům, kdy lidově 

řečeno zkrouhnul vítězné hnutí ANO o 9 mandátů a druhou ODS o 1 křeslo, které byly redistribuovány 

menším stranám – těm nejmenším nejvíce – tedy zcela ve smyslu úpravy. Rok 2017 totiž byl zcela 

extrémní a naprostý opak roku 2002. Do skrutinia postoupil největší počet subjektů v historii (9) a také 

bylo suverénně nejvíce mandátů (34) rozdělováno ve druhém (32) a třetím (2) skrutiniu, 

tudíž kompenzační mechanismus zafungoval. 

Ale vidíme zásadní problém. Současná vláda by pravděpodobně nevznikla, jelikož ANO a ČSSD 

i s podporou od KSČM v tomto modelu mají pouze 100 mandátů. Byli bychom svědky volebního patu, 

jelikož ani opoziční ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP  09 a hnutí STAN by na většinu nedosáhly ani omylem 

a spolupráci těchto stran s KSČM či SPD nemůžeme předpokládat. Kudy by se vydala cesta české 

politiky – zda by byly nové volby, či by vládla vláda v demisi s podporou prezidenta Zemana – 

se můžeme pouze dohadovat. Takový výsledek by ale ke stabilitě a kultivaci politického prostředí 

nepřispěl.  

A také je tu další problém. Rok 2017 – se specifickým rozložením volební podpory a mnoha subjektů 

v prvním skrutiniu – už možná nikdy nenastane, takže očekávat, že nový volební systém bude natolik 

poměrný jako v těchto teoretických výpočtech, je naivní. 

To, jak se bude nový volební systém chovat v nacházejících volbách 2021, ukazuje kalkulace 

v posledním sloupci, kdy jsme propočítali zisk mandátů dle starého volebního systému a nového. 

Z hypotetických výsledků vidíme, že nový volební systém znovu oslabí vítěze (koalice Pirátů a STAN -2 

mandáty), ale mnohem více toho třetího v pořadí (koalice SPOLU -4 mandáty). Do druhého skrutinia 

půjde průměrných 12 mandátů. Na úpravě tak vydělají menší strany. Vláda by dle aktuálních preferencí 

mohla vzniknout na půdorysu Piráti a STAN plus SPOLU. 

A jak by to bylo s démonizovaným počtem hlasů na jeden získaný mandát? Což ostatně byla 

argumentace senátorů za hnutí STAN v jejich stížnosti k Ústavnímu soudu. To ukazuje tabulka níže. 

Tabulka 5: Počet hlasů na jeden získaný mandát dle nového a starého volebního systému v letech 2002, 

2006, 2010, 2013, 2017 a 2021 

Zdroj: volby.cz, vlastní výpočty 

Vidíme, že výsledky dle nového volebního systému jsou v letech 2002, 2010 a 2013 téměř totožné 

se starou úpravou. Výjimky jsou roky 2006, ve kterém by úprava pomohla straně Zelených a 2017, 
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kdy systém kompenzuje náskok hnutí ANO. Kalkulace pro letošní volby zase ukazuje, že ti, 

kteří na úpravě volebního systému vydělají, jsou KSČM a ČSSD (pokud se dostanou přes 5% volební 

klauzuli). Naopak koalice Pirátů a STAN a SPOLU na nové úpravě příliš nevydělají (viz poslední sloupec 

vpravo). 

Závěr 

Co nám všechny tyto kalkulace ukazují? Že záleží na mnoha okolnostech, aby se volební systém choval 

tak, jak politici zamýšleli. Ano, nový volební systém může za jistých okolností „ořezat“ extrémní 

nerovnosti při přidělování mandátů (např. Zelení v roce 2006 či hnutí ANO v roce 2017), ale vše závisí 

na tom, kolik mandátů bude rozdělováno ve druhém či případně třetím skrutiniu. A tento počet 

se dynamicky mění a může nabývat rozsahu od 0 do 17 % mandátů. Je jasné, že nový volební systém 

nebude generovat méně proporční výsledky než ten původní, ale je také pravděpodobné, že se může 

chovat (a ve třech případech také chová) téměř identicky jako původní úprava. To se pak musíme ptát 

sami sebe, zda celá anabáze s rozsudkem a rychlým hledáním široké politické shody nebyla tak trochu 

k ničemu. 

Ale vlastně jedna věc je jasná – na úpravě vydělaly koalice, jelikož už nemusí překonávat 10 a 15 %, 

ale stačí 8 či 11 %. To možná odhaluje důvod, proč se celá tato akce vůbec odehrála. 
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