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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci volebních formulí používaných v proporčním 

volebním systému na případ voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

v roce 2017. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem by změna matematické metody přepočtu 

hlasů na mandáty změnila složení Poslanecké sněmovny a umožnila vznik stabilní vládní 

koalice. V bakalářské práci jsou rovněž modelovány výsledky voleb podle zamýšlených 

volebních reforem, konkrétně z doby Opoziční smlouvy a z doby druhé vlády Mirka 

Topolánka. V úvodu je krátce představeno téma práce a formulovány výzkumné otázky. 

Teoretická část práce se věnuje představení jednotlivých volebních formulí a jejich obecných 

účinků, dále základním principům volebního akt v České republice, vysvětlení podstaty 

obou zmíněných snah o volební reformu, a také okolnosti, výsledky a důsledky 

parlamentních voleb v roce 2017. V analytické části je nejprve představena metodologie 

práce, kterou je případová studie, dále jsou pak jednotlivé volební kvóty a dělitele 

aplikovány na reálné výsledky hlasování. Tyto modely pomohou zodpovědět výzkumné 

otázky, kterým se věnuje závěr práce. 

 

Annotation 

Bachelor thesis focuses on the application of electoral formulas used in proportional 

electoral system in the case of the czech parliamentary election 2017. The goal of thesis is 

to find how the change of mathematical method of recounting votes to seats would change 

the composition of parliament the Chamber of Deputies and would allows the creation of 

stable cabinet. In bachelor thesis are also modeled results of election according to the 

intended electoral reforms, concrete the Opposition Threaty’s reform and the Second 

Topolánek cabinet‘s reform. In introduction is introduced the topic of thesis shortly and 

formulated the reserach questions. Theoretical part performs electoral formulas and their 

effects, basic principles of the electoral act in the Czech republic and explanation of electoral 

reform’s principles and also conditions, results and consequences od the czech parliamentary 

elections 2017. In analytical part is introduced methodology shortly, in this case it is the case 

study and then the quotas and methods are applicated to the real ballot’s results. These 

models helps to answer the research questions which are focused in the conclusion of these 

bachelor thesis. 

 



 

 

Klíčová slova 

volby, volební formule, volební studia, Poslanecká sněmovna, volby 2017 

 

Key words 

election, election formula, electoral studies, The Chamber of Deputies, election 2017 

 

Title 

Methods of recounting votes to seats and their influence on the composition of parliament. 

The case study of the czech parliamentary election 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval PhDr. Miloši Brunclíkovi, Ph.D. za cenné rady a 

připomínky při vedení mé bakalářské práce. Zároveň bych rád poděkoval i své rodině a svým 

blízkým, kteří mi byli při psaní mé bakalářské práce oporou.



1 

 

OBSAH 

 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ........................................................................................................ 3 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ................................................................................................ 6 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 7 

ÚVOD ................................................................................................................................................ 8 

TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................................... 12 

1. Volební formule ........................................................................................................................... 12 

1.1. Rozdělování mandátů a jeho provázanost s dalšími faktory českého poměrného volebního 

systému ......................................................................................................................................... 12 

1.2. Volební dělitele ..................................................................................................................... 15 

1.2.1. D’Hondtův dělitel ........................................................................................................... 15 

1.2.2. Dělitel Sainte-Laguë ....................................................................................................... 16 

1.2.3. Dělitel Imperiali ............................................................................................................. 17 

1.2.4. Dánský dělitel ................................................................................................................. 18 

1.3. Volební kvóty ........................................................................................................................ 18 

1.3.1. Hareova kvóta ................................................................................................................ 19 

1.3.2. Hagenbach-Bischoffova kvóta ....................................................................................... 20 

1.3.3. Kvóta Imperiali .............................................................................................................. 21 

1.3.4. Zesílená kvóta Imperiali ................................................................................................. 22 

1.3.5. Metody pro přidělování zbylých mandátů ...................................................................... 22 

2. Volební systém v České republice a snahy o jeho reformu ......................................................... 24 

2.1. Základní charakteristiky voleb a současný volební systém ................................................... 24 

2.2. Reforma volebního systému z období Opoziční smlouvy ..................................................... 25 

2.3. Reforma volebního systému za vlády Mirka Topolánka ....................................................... 27 

3. Volby do Poslanecké sněmovny 2017 ......................................................................................... 32 

3.1. Předvolební situace ............................................................................................................... 32 

3.2. Výsledky voleb ...................................................................................................................... 33 

3.3. Povolební situace a vyjednávání o vládě ............................................................................... 35 

ANALYTICKÁ ČÁST .................................................................................................................... 37 

1. Metodologie ................................................................................................................................. 37 

2. Modelování výsledků voleb podle různých volebních formulí .................................................... 39 

2.1. Volební dělitele ..................................................................................................................... 41 

2.1.1. D’Hondtův dělitel ........................................................................................................... 41 

2.1.2. Dělitel Sainte-Laguë ....................................................................................................... 44 

2.1.3. Dělitel Imperiali ............................................................................................................. 46 



2 

 

2.1.4. Dánský dělitel ................................................................................................................. 49 

2.2. Volební kvóty ........................................................................................................................ 51 

2.2.1. Hareova kvóta ................................................................................................................ 51 

2.2.2. Hagenbach-Bischoffova kvóta ....................................................................................... 53 

2.2.3. Kvóta Imperiali .............................................................................................................. 54 

2.2.4. Zesílená kvóta Imperiali ................................................................................................. 56 

2.3. Modely dle zamýšlených volebních reforem ........................................................................ 57 

2.3.1. Reforma volebního systému z období Opoziční smlouvy .............................................. 58 

2.3.2. Reforma volebního systému za Topolánkovy vlády ...................................................... 60 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 65 

SUMMARY ..................................................................................................................................... 70 

POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................................... 72 



3 

 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Zdůvodnění výběru práce 

Debata o nejvhodnějším volebním systému používaném v České republice bylo nejen 

v minulosti, ale i v současné době velmi diskutovaným tématem. Neustále se vedou diskuze 

o tom, zda, případně jakým způsobem by měl být volební systém změněn. Velmi podstatným 

aspektem, který určuje povolební uspořádání politické scény, jsou však volební formule, 

které přepočítávají hlasy získané ve volbách na křesla v zákonodárném sboru. Velmi často 

se proto vedou diskuze o to, zda používaný volební systém nezvýhodňuje vítěze voleb, 

případně strany se středním či malým procentuálním volebním ziskem. Bakalářská práce se 

zaměří na to, jakým způsobem jednotlivé volební formule ovlivňují zisk mandátů 

jednotlivých stran, které se do zákonodárného sboru dostaly. 

 

Předpokládaný cíl 

Předpokládaným cílem bakalářské práce je analýza jednotlivých volebních formulí, 

které se pro přepočty hlasů na mandáty používají, porovnat jejich výhody a nevýhody pro 

politické subjekty podle jejich výsledku ve volbách. Práce by měla zároveň poskytnout i 

představu o vlivu kvót na možnosti složení vlád a formování koalic. Bakalářská práce bude 

následovat články Tomáše Lebedy na téma Vládní stabilita v České republice a volební 

systém poměrného zastoupení, uveřejněného v Politologickém časopise. 

 

Metodologie práce 

V oblasti metodologie bude využita metoda případové studie. V bakalářské práci 

budou využity výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, které budou sloužit 

jako modelový případ pro aplikaci jednotlivých volebních formulí a demonstraci jejich vlivu 

na složení zákonodárných sborů. Pro zjištění vlivu volebních kvót budou použita data 

Českého statistického úřadu k volbám do Poslanecké sněmovny 2017. 
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Základní charakteristika tématu 

Volební formule mají nejen v parlamentních volbách nepostradatelnou funkci. V 

každém proporčním volebním systému slouží k přepočtu odevzdaných hlasů politickým 

stranám na křesla v zákonodárném sboru. Volebních kvót existuje celá řada, liší se právě 

metodou přepočtu. A právě tyto metody různým způsobem zvýhodňují určité politické 

strany podle toho, jaké procento hlasů ve volbách získaly. Jednotlivé volební formule tedy 

vytváří různá složení zákonodárných sborů, což má následně vliv na možnosti skládání 

povolebních koalic a vznik stabilních vlád. 

 

 

Předpokládaná struktura práce 

V teoretické části budou představeny jednotlivé volební formule v proporčním 

volebním systému, které budou v praktické části bakalářské práce aplikovány, stejně tak 

výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v říjnu 2017. Následně budou 

představeny i změny volebního systému a snahy o ně v historii České republiky. V praktické 

části budou jednotlivé volební kvóty aplikovány na počty získaných hlasů pro jednotlivé 

politické subjekty. Pro modelování výsledků voleb podle těchto formulí budou použity jak 

volební kvóty (např. Hareova kvóta, Hagenbach-Bischoffova kvóta), tak i volební dělitele 

(např. dělitel Sainte-Laguë, dělitel Imperiali, Dánský dělitel). V praktické části bude rovněž 

aplikován d'Hondtův dělitel na hypotetický případ výsledků voleb při účasti koalice 

Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové a hnutí Starostové a 

nezávislí. 
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ÚVOD 

 

 Bakalářská práce se soustředí na modelování výsledků voleb do Poslanecké 

sněmovny v roce 2017 podle různých volebních formulí s cílem porovnat jejich potenciální 

dopady na podobu politické scény, zejména na složení zákonodárného sboru a následné 

formování koalic a stabilních vlád. Téma předkládané práce je relevantní už od devadesátých 

let, kdy na nutnost provedení volební reformy začala upozorňovat řada českých politologů. 

Například Miroslav Novák již v roce 1996 upozornil na riziko politické nestability, proto 

navrhoval zmenšit volební obvody, čímž byl došlo k posílení většinových účinků (Novák 

1996a, s. 297). Další český politolog Tomáš Lebeda se v letech 1998 a 1999 zabýval 

modelováním volebních výsledků při použití různých volebních formulí a konstrukci různě 

velkých volebních obvodů. V souvislosti s tím je třeba zmínit, že téma této bakalářské práce 

na toto téma z velké části navazuje, byť se soustředí především pouze na účinky volebních 

formulí. Lebeda se ve svých textech vyslovuje pro podporu malých volebních obvodů, neboť 

ty zajišťují stabilitu a eliminují extrémistické strany. Rovněž kritizuje nerovnoměrnou 

velikost jednotlivých volebních obvodů. Vyslovuje se pro zrušení uzavírací klauzule, za 

nejvhodnější variantu uspořádání považuje kombinaci malých volebních obvodů a systému 

Imperialiho (Lebeda 1998, s. 133-134; Lebeda 1999, s. 159-161). Tyto debaty vyvrcholily 

snahami o změnu volebního systému, konktrétně v době Opoziční smlouvy a následně také 

druhé Topolánkovy vlády. 

Pojmem volební formule jsou obecně myšleny metody, kterými jsou přepočítávány 

hlasy pro politické strany získané ve volbách na mandáty v zákonodárném sboru v zemích, 

jež používají poměrný volební systém. Jednotlivé volební formule se od sebe svou podstatou 

liší a ve výsledku mohou mít velký vliv na konečné složení parlamentu a liší se i z hlediska 

výhodnosti pro strany dle jejich velikosti, neboť určité volební formule zvýhodňují větší 

strany, jiné střední či menší. Nejde ovšem o jediný ovlivňující faktor, důležitou skutečností 

je i velikost volebního obvodu a volební účast v něm. Volební formule se dělí na dvě 

základní skupiny, a to volební kvóty a volební dělitele (Chytilek et al. 2009, s. 189). 

 V české politice se stal počet mandátů získaných ve volbách důležitým bodem pro 

formování koalice a vlády, a následné stabilitě politické scény. Poprvé se tak stalo v roce 

1996, kdy ve volbách zvítězila ODS, ale se svými dosavadními koaličními partnery, KDU-

ČSL a ODA nezískala v Poslanecké sněmovně většinu. Na základě výsledků voleb tak 
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vznikla na dosavadním koaličním půdorysu vláda menšinová, která důvěru získala poté, co 

poslanci ČSSD opustili při hlasování sál. Daleko markantnější problém pak nastal o dva roky 

později, kdy v předčasných volbách zvítězila ČSSD se ziskem 74 mandátů, nicméně po 

neúspěšných jednáních o nové vládě vznikl jednobarevný menšinový kabinet pod vedením 

Miloše Zemana, který získal důvěru na základě tzv. Opoziční smlouvy s ODS. Právě v tomto 

období začaly debaty o změně volebního systému, který by České republice zajistil možnost 

vzniku stabilní vlády. Dalším případem byla situace po volbách v roce 2006, kdy ODS, 

KDU-ČSL a Strana zelených na jedné straně a ČSSD a KSČM na druhé straně získaly 

shodně po sto mandátech, což odstartovalo vleklá jednání o nové vládě, která důvěru získala 

až na druhý pokus, a to pouze díky dvěma poslancům ČSSD, kteří před hlasováním o důvěře 

vládě opustili sál. Posledním případem, kdy se pro vznik nové vlády stalo klíčovým složení 

Poslanecké sněmovny, jsou volby právě volby v roce 2017, se kterými bude tato práce 

operovat. Zde šlo však o situaci do jisté míry odlišnou. Volby vyhrálo hnutí ANO se 78 

mandáty, což byl poměrně výrazný náskok před druhou nejúspěšnější stranou, ODS, která 

získala 25 mandátů. Vítězi však situaci podstatně ztížilo i to, že Poslanecká sněmovna se 

stala nejroztříštěnější ve své historii, neboť v ní zasedlo devět politických subjektů. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si stanovil tři výzkumné otázky:  

Otázka č. 1 zní: 

Umožnila by změna volební formule, případně aplikace některé ze zamýšlených 

volebních reforem po volbách do Poslanecké sněmovny 2017 vznik jednobarevné 

většinové vlády? 

Hypotéza č. 1: 

Změna volební formule, případně aplikace některé ze zamýšlených volebních reforem 

by po volbách do Poslanecké sněmovny umožnila vznik jednobarevné většinové 

vlády. 

Hypotéza č. 2 

Změna volební formule, případně aplikace některé ze zamýšlených volebních reforem 

by po volbách do Poslanecké sněmovny neumožnila vznik jednobarevné většinové 

vlády. 

Otázka č. 2 zní: 
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Jak by se změnil poměr sil politických stran v Poslanecké sněmovně při účasti koalice 

KDU-ČSL a STAN? 

Hypotéza č. 3: 

Účast koalice ve volbách by pro KDU-ČSL a STAN bylo ve výsledném počtu mandátů 

výhodnější. 

Hypotéza č. 4: 

Účast koalice ve volbách by pro KDU-ČSL a STAN nebylo ve výsledném počtu 

mandátů výhodnější. 

Otázka č. 3 zní: 

Poskytly by všechny volební formule většinu mandátů současné koalici ANO a ČSSD 

s podporou KSČM? 

Hypotéza č. 5: 

Většinu mandátů by současné koalici ANO a ČSSD s podporou KSČM poskytly 

všechny volební formule. 

Hypotéza č. 6: 

Většinu mandátů by současné koalici ANO a ČSSD s podporou KSČM všechny 

volební formule neposkytly. 

 Cílem práce bude ověření výše uvedených hypotéz a zodpovězení výzkumných 

otázek. Nejprve budou testovány účinky volebních formulí ve prospěch vítězného hnutí 

ANO. Na základě porovnání jednotlivých výpočtů odpovím na první výzkumnou otázku. 

Dále budu aplikovat d’Hondtův dělitel na výsledky voleb při účasti koalice KDU-ČSL a 

STAN, přičemž budou brány v potaz pouze na reálná čísla zisku těchto politických subjektů 

a zanedbány další faktory, které by výsledek ovlivnily (např. názor voličů na tuto koalici a 

jejich následné rozhodnutí pro tuto koalici hlasovat). Na základě výpočtů zodpovím druhou 

výzkumnou otázku. Nakonec se zaměřím na součty poslaneckých mandátů jednotlivých 

členů a podporovatelů současné vládní koalice a možnosti uzavřít koalici na stejném 

půdorysu i při aplikaci ostatních volebních formulí. Na základě výpočtů zodpovím na třetí 

výzkumnou otázku. 
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 Bakalářská práce bude rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a analytickou část. 

První kapitola bude věnována představení jednotlivých volebních formulí, jejich vlivu na 

složení zákonodárných sborů a současné rozšíření ve světě. Ve druhé kapitole bude 

věnována pozornost současným volebním pravidlům v České republice a zamýšleným 

reformám volebního systému. Třetí kapitola shrne průběh a výsledky voleb do Poslanecké 

sněmovny v říjnu 2017, včetně předvolební situace a průběhu povolebních vyjednávání. 

Analytická část se nejprve stručně zaměří na metodologii, dále se bude věnovat aplikaci 

volebních formulí popsaných v teoretické části na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 

v roce 2017. V práci budou aplikovány volební dělitele (D’Hondtův, Sainte-Laguë, 

Imperiali, Dánský) a kvóty (Hareova, Hagenbach-Bischoffova, Imperiali, Zesílená 

Imperiali). Aplikovány budou rovněž parametry zamýšlených volebních reforem. Výsledky 

pomohou zodpovědět stanovené výzkumné otázky. 

 Prameny a literatura k tématu voleb a volebních systémů jsou velmi rozsáhlé a 

obsahují nejen monografie, ale i odborné články. Pro téma budou důležité dva odborné 

články českého politologa a současného vedoucího Katedry politologie a evropských studií 

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, docenta Tomáše Lebedy, který na 

konci devadesátých let uveřejnil v Politologickém časopise dva články týkající se dopadů 

volebních formulí na složení zákonodárného sboru. Jde o články Vládní stabilita v České 

republice a volební systém poměrného zastoupení. Modelování výsledků voleb do 

poslanecké sněmovny z roku 1996 a Vládní stabilita v České republice a volební systém 

poměrného zastoupení II. V těchto článcích aplikoval různé volební formule na výsledky 

voleb do Poslanecké sněmovny v letech 1996 a 1998. Pro teoretickou část budou rovněž 

důležitým zdrojem články elektronických periodik, a to zejména pro kapitolu věnující se 

průběhu voleb do Poslanecké sněmovny. Pro analytickou část bakalářské práce budou 

nejdůležitějším zdrojem data Českého statistického úřadu o počtech hlasů pro jednotlivé 

politické subjekty nejen na celostátní úrovni, ale zejména v jednotlivých volebních krajích. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. Volební formule 
 

1.1. Rozdělování mandátů a jeho provázanost s dalšími faktory českého poměrného 

volebního systému 
 

 Volebními formulemi se obecně myslí postupy, kterými se v rámci vícemandátových 

volebních obvodů v poměrném volebním systém přepočítávají hlasy získané politickým 

subjektem na mandáty v zákonodárném sboru. Volební formule dělíme na dvě základní 

skupiny, a to volební kvóty a volební dělitele. Označení však může být i jiné, jak dokazuje 

například D. Farrell, který volební dělitele označuje jako higest average system (2011, s. 

69), tedy systém nejvyššího průměru a volební kvóty jako largest remainder system (2011, 

s. 67), tedy jako systém největších zbytků. V této souvislosti Tomáš Lebeda zmiňuje i A. 

Lijpharta, který používá stejná označení jako Farrell, nicméně připouští i termíny kvóta a 

dělitel (Lijphart 1994, s. 153, cit. dle Lebeda 2008, s. 76).  V poměrném volebním systému 

by mělo platit pravidlo, že procentuální zisk politického subjektu v daném volebním obvodu 

by měl být přibližně roven procentuálnímu zisku mandátů1. Volební formule však toto 

pravidlo deformují a modelují zisky ve prospěch či neprospěch politických stran podle jejich 

velikosti, tedy volebního zisku (Chytilek et al. 2009, s. 189). 

Tyto metody ovšem nejsou jedinými faktory, které ovlivňují počet křesel pro 

politické subjekty a proporcionalitu volebního systému, byť jsou s nimi velmi úzce 

provázané. Podrobně se budeme věnovat dvěma z nich, které jsou pro Českou republiku 

pravděpodobně nejvýznamnější, a to velikosti volebních obvodů a existenci a výši uzavírací 

klauzule. Mezi ty, kterým se podrobně věnovat nebudu, neboť ve volbách v českém prostředí 

nehrají rozhodující úlohu a o kterých se česká i zahraniční odborná literatura často zmiňuje 

je zaprvé vzhled a struktura hlasovacího lístku, který sice v českém prostředí jistou roli hrát 

může, ale pro výzkum je v zásadě irelevantní a za druhé počet a charakter volebních obvodů 

a skrutinií (Chytilek et al 2009, s. 204 a 2019; Farrell 2011, s. 74 a 77; Taagepera a Shugart 

1989, s. 124). 

                                                           
1 V analytické části práce bude na tento předpoklad často odkazováno a bude s výsledky takového rozdělení 

pracováno. V bakalářské práci bude tento jev dále označován jako „ideálně poměrné/proporční rozdělení“, 

ačkoli o ideální proporcionalitu vlivem dalších proměnných nejde. 
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Dle G. Sartoriho hraje největší roli faktor velikosti volebních obvodů. 

Proporcionalita se podle něj zvyšuje s větší velikostí volebního obvodu, za systém, který je 

nejvíce proporční, tedy považuje ten, ve kterém jsou mandáty přidělovány na úrovni 

celostátní, s přidělováním na nižší úrovních proporcionalita již klesá (Sartori 2001, s. 20-

21). Ve volebním systému s malými volebními obvody jsou proto často výrazně 

reprezentovány větší subjekty, zatímco pro malé může být velmi obtížné zde nějaký mandát 

vůbec získat (Novák a Lebeda 2004, s. 28). V českém prostředí může být takovým případem 

například Karlovarský nebo Liberecký kraj, kde bylo v posledních několika sněmovních 

volbách rozdělováno pouze pět, respektive osm mandátů a malé strany zde často mandát 

vůbec nezískaly. 

Názor o vyšší proporcionalitě ve větších volebních obvodech sdílí řada dalších 

politologů. Zastává ho ve svém článku i R. Taagepera (2000, s. 280), v jedné ze svých 

předcházejících publikací s M. Shugartem ji stejně jako Sartori pokládá za nejdůležitější 

faktor (Taagepera a Shugart 1989, s. 19), podobný názor zastává také Farrell, který však na 

druhou stranu vidí jako velký problém redukci kontaktu zvoleného zákonodárce se skupinou 

voličů, jako je tomu v menších volebních obvodech (Farrell 2011, s. 75). 

Český politolog Tomáš Lebeda, který se ve svých statích týkajících se poměrného 

volebního systému v České republice zabýval i otázkou zisku mandátů při přepočtu na 

různých stupních samosprávního členění České republiky, tento fakt dokládá. Při přepočtu 

hlasů na mandáty na celostátní úrovni je zachována největší proporcionalita a volební 

formule nemají možnost výrazně projevit své deformační účinky, na nižších úrovních, 

například při přepočtu v rámci osmi volebních obvodů používaných v České republice do 

roku 1998, se již účinky jednotlivých volebních formulí objevují (Lebeda 1998, s. 120-130). 

Proměnou uzavírací klauzule představuje zákonem nastavená hranice procentuálního 

volebního zisku pro politické subjekty, které je potřeba dosáhnout, aby byl subjekt zařazen 

do skrutinia pro přepočet hlasů na mandáty. Uzavírací klauzule může být nastavena na 

úrovni celostátní či v rámci volebních obvodů, případně nemusí v daném státě vůbec 

existovat. Sartori, který obecně považuje poměrný volební systém za systém bující stran, 

označuje volební systém s uzavírací klauzulí jako nečistou proporcionalitu a považuje ji za 

prostředek zabraňující zbytečné fragmentaci (2001, s. 23). Možností, jak pracovat 

s uzavírací klauzulí je velké množství, může se odvíjet od počtu skrutinií a zisku, volebního 

zisku politického subjektu v daném volebním obvodu a dalších faktorů. Hodnota uzavírací 
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v průběhu let pohybuje od 1,5 % až ke 25 % (Lebeda 2008, s. 118). V případě existence 

uzavírací klauzule na úrovni volebních obvodů zde můžeme pozorovat výhodnější postavení 

pro regionální politické strany. Tento subjekt, který v celostátním součtu získal nízký počet 

hlasů, nicméně v daném volebním obvodu regionu dosahuje vysokého volebního zisku, se 

dostane do skrutinia pro rozdělování mandátů, naproti tomu subjekt v přibližně stejnou 

celostátní podporou, nicméně rovnoměrně rozloženou v rámci celého státu, uzavírací 

klauzuli nepřekročí (Lebeda 2008, s. 119). Ideální výši uzavírací klauzule lze podle Sartoriho 

jen těžko určit. Za zcela zbytečné považuje uzavírací klauzule v rozsahu do jednoho do čtyř 

procent, neboť zde svou funkci těžko plní a přílišné fragmentaci nezabraňuje. Naopak 

desetiprocentní uzavírací klauzuli považuje naopak za příliš přísnou. Nejdůležitější je 

pracovat s rozložením hlasů v dané zemi (Sartori 2001, s. 23-24). Existence uzavírací 

klauzule však diskriminuje také politické subjekty, jejichž volební výsledek se blíží 

uzavírací klauzuli, nicméně na ni nedosáhne a rozložení politických sil a rozdělení mandátů 

je pak deformováno. Na tento problém ostatně v odborné literatuře poukazují i Taagepera a 

Shugart (1989, s. 37). Z českého prostředí můžeme jako velmi známý příklad využít 

výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2014. Tehdy na mandáty nedosáhli Piráti 

a SZ, neboť jejich volební zisky činily necelých 5 %, respektive 4 % hlasů. 

 

Tabulka č. 1: Porovnání zisku mandátů pro politické subjekty ve volbách do 

Evropského parlamentu při existenci a neexistenci pětiprocentní uzavírací klauzule 

Subjekt Hlasy Hlasy 

v % 

Mandáty s 

klauzulí 

Mandáty 

bez klauzule 

ANO 244 501 16,13 4 4 

TOP 09 + STAN 241 747 15,95 4 4 

ČSSD 214 800 14,17 4 3 

KSČM 166 478 10,98 3 3 

KDU-ČSL 150 792 9,95 3 2 

ODS 116 389 7,67 2 2 

Svobodní 79 540 5,24 1 1 

Piráti 72 514 4,78 0 1 

SZ 57 240 3,77 0 1 

Úsvit 47 306 3,12 0 0 
 

Zdroj: ČSÚ 2014a, 2014b; poslední sloupec vlastní výpočet dle ČSÚ 2014a 



15 

 

Z výsledků tedy můžeme vyčíst, že existence uzavírací klauzule má často velmi 

rozhodující vliv na zisk mandátů pro politický subjekt a celkovému vzhledu rozložení 

politických sil. V tomto případě by při hypotetické neexistenci uzavírací klauzule, případně 

jejím snížení například na tříprocentní hranici by obě zmíněné strany po jednom mandátu 

získali, v tomto případě na úkor ČSSD a KDU-ČSL. V případě snížení uzavírací klauzule 

na tři procenta by se do skrutinia pro rozdělení mandátů dostalo i hnutí Úsvit se ziskem 3,12 

% hlasů, nicméně při stávajícím počtu 21 europoslanců by jeho volební zisk na mandát 

nestačil. 

 

1.2. Volební dělitele 

 

 První skupinou volebních formulí jsou volební dělitele, jejichž aplikace a výsledný 

výpočet mandátů je poměrně jednodušší než u níže rozebíraných volebních kvót. Pokud 

bychom měli volební dělitele obecně popsat, jde o proces, kdy jsou počty hlasů pro politické 

subjekty postupně děleny určitou číselnou řadou, přičemž jsou následně jsou ze všech 

výsledných podílů hledány ty největší v počtu, kolik mandátů se v daném volební obvodu 

rozděluje. Oproti volebním kvótám zde neexistují nerozdělené mandáty a není třeba zbylé 

hlasy nadále přiřazovat dle zbytkových hlasů politických subjektů. 

 

1.2.1. D’Hondtův dělitel 

 

 Tento dělitel je základní a odvozují se od něj všechny ostatní. Ve Spojených státech 

amerických jej najdeme pod názvem Jefferson method, neboť byla používána pro rozdělení 

mandátů ve Sněmovně reprezentantů mezi jednotlivé státy (Gallagher 1991, s. 35). Vychází 

z toho, že žádná z politických stran by neměla být nadreprezentována, tedy že žádná strana 

by neměla získat mandát dříve, než bude mít nejvyšší průměr hlasů na jeden mandát než 

ostatní politické subjekty ve skrutiniu (Chytilek et al. 2009, s. 88). Jeho podstatou je dělení 

hlasů pro politické strany postupnou číselnou řadou od jedné až do čísla shodného s tím, 

kolik mandátů se v daném volebním obvodu rozděluje. Následně jsou hledány největší 

podíly hlasů a na jejich základě je přiřazen mandát. 
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Obecně je přijímáno, že D’Hondtův dělitel podreprezentuje malé strany, a to zejména 

v malých volebních obvodech, někdy je dokonce označován jako zvýhodňující pro velké 

strany (Lebeda 2008, s. 89-90). Na zvýhodnění velkých stran poukazuje Tomáš Lebeda, i ve 

svých volebních modelech (1998, s. 125). D’Hondtův dělitel by měl rozdělovat parlamentní 

křesla tak, aby nejdříve přisoudil mandát tomu subjektu, který vykazuje nejvyšší průměr 

hlasů na mandát, což tento dělitel podle Michala Klímy splňuje (2001, s. 64). V současné 

době jde o nejrozšířenější volební dělitel, mimo Českou republiku ho najdeme například ve 

Finsku, Španělsku, Turecku a dalších, pro Belgii a Island ve druhém skrutiniu a pro 

Rakousko ve třetím skrutiniu. 

V českém prostředí se můžeme setkat i s modifikovaným D’Hondtovým dělitelem, 

který vznikl jako kompromis mezi zvažovaným D’Hondtovým dělitelem a dělitelem 

Imperiali během snahy o volební reformu v době Opoziční smlouvy. Jeho podstatou je 

zvýšení prvního dělitele z jedna na 1,42 jako zaokrouhlená druhá odmocnina ze dvou 

(Koudelka 2000, s. 91). Jde o matematickou metodu, která byla navrhována k použití 

v rámci reformy volebního systému z doby Opoziční smlouvy, dnes se používá při přepočtu 

hlasů na mandáty ve volbách do zastupitelstev krajů. Tomáš Lebeda se zmiňuje ještě o 

estonské modifikaci D’Hondtova dělitele, kdy je každé číslo vyjma jedničky umocněno 

číslem 0,9. To má za následek sice také zvýhodnění velkých stran, nicméně ne tak výrazné, 

jako u české modifikace (Lebeda 2008, s. 98). 

 

1.2.2. Dělitel Sainte-Laguë 

 

 V současné době nikde ve světě nepoužívaný dělitel byl stejnojmenným 

matematikem uveřejněn v roce 1910 ve francouzském matematickém časopise, přičemž 

téměř identický demonstroval o sedmdesát osm let dříve Danielem Websterem, který si kladl 

za cíl zreformovat rozdělování křesel v americké Sněmovně reprezentantů mezi jednotlivé 

státy. Sainte-Laguë však podle Michaela Gallaghera nemůže být nařčen z plagiátorství, 

neboť původ jeho myšlenky byl jiný než u Webstera (Gallagher 1991, s. 35).  Ve Spojených 

státech amerických lze tento dělitel najít také pod názvem Mehthod of the Major Fractions 

(Filip 2000, s. 246). 

Od D’Hondtova dělitele se liší tím, že pro zjištění podílu hlasů používá pouze lichá 

čísla, tedy 1; 3; 5; 7; … Tento dělitel daleko více diskriminuje velké politické subjekty, 
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neboť rychleji snižuje průměr a velké strany jsou tím pádem penalizovány za každý získaný 

mandát (Gallagher 1991, s. 35). To potvrzuje i Tomáš Lebeda, který v případě České 

republiky po volbách v roce 1996 poukazuje na to, že v případě rozdělování mandátů na 

celostátní úrovni by dělitel sice sloužil jako ideálně proporční, nicméně při rozdělení 

republiky do menších volebních obvodů (konkrétně čtrnáct, sám je vytyčil v konturách 

současných samosprávních krajů) by systém, zejména v nejmenších obvodech, začal 

posilovat ty nejmenší subjekty (Lebeda 1998, s. 120 a 124). Gallagher a Mitchell označují 

dělitel Sainte-Laguë jako nejobjektivnější, neboť neupřednostňuje velké ani malé strany 

(2005, s. 585). V minulosti byl používán ve Skandinávii, která následně přešla k jeho 

modifikované verzi. V táto podobě se kromě Skandinávie dostal i do Polska, kde byl použit 

pro volby v roce 2001 (Chytilek et al. 2009, s. 197). Jeho podstata spočívá ve zvýšení 

prvního dělitele z jedničky na 1,4. Právě tato modifikace ztíží malým subjektům dosáhnout 

zisku prvního mandátu a mezi D’Hondtovým dělitelem favorizujícím větší subjekty a 

dělitelem Sainte-Laguë podporujícím malé subjekty tak vznikne modifikace, která výrazně 

pomůže subjektům střední velikosti (Taagepera a Shugart 1989, s. 33). 

 

1.2.3. Dělitel Imperiali 

 

 Dělitel pochází z pera belgického senátora Gérardona (Filip 2000, s. 246), který se 

od D’Hondtova dělitele liší tím, že v číselné řadě pro zjištění podílů vynechává jedničku. 

Tato úprava má za následek výrazné zvýhodnění velkých politických subjektů, neboť malým 

stranám „sebere“ vlivem neexistence dělení jedničkou nejlepší podíl a zejména v malých 

volebních obvodech ještě více ztíží zisk alespoň jednoho mandátu. V takto malých obvodech 

může dokonce inklinovat k podobě většinovému systému (Chytilek et al. 2009, s. 198), 

Michal Klíma ho dokonce označuje jako nejradikálnější (2001, s. 71). V současné době se 

aplikuje jen v belgických komunálních volbách. 

 Tomáš Lebeda se v roce 1998 k děliteli Imperiali vyjádřil tak, že při aplikaci v rámci 

čtrnácti volebních obvodů by tehdejší vládní koalice na rozdíl od přechozích dělitelů případě 

poprvé získala nadpoloviční většinu v Poslanecké sněmovně2, neboť výrazně posílil ODS, 

ale také ČSSD. Naproti tomu ostatní strany by oslabily. Poukazuje zde i na to, že by voliči 

s vědomím, že malé strany mohou v tomto volebním systému výrazně oslabit, nemuseli pro 

                                                           
2 Po volbách 1996 disponovala vládní koalice ODS, KDU-ČSL a ODA pouze 99 poslaneckými mandáty. 
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malé subjekty hlasovat a tím pádem by mohly Sněmovnu opustit. To nahrává předvolební 

spolupráci a uzavírání volebních koalic. Sám zde uvádí příklad ODS a ODA, které by 

společně získaly o třináct mandátů více než každá samostatně. Tento systém by také zajistil 

možnost utvoření stabilní vlády (Lebeda 1998, s. 125 a 132). Tyto své argumenty potvrzuje 

i v navazující stati, kdy by dělitel Imperiali po volbách v roce 1998 zajistil ČSSD většinu 

107 mandátů, posílil i ODS a ostatní strany výrazně oslabil (Lebeda 1999, s. 156). 

 Je však také nutné upozornit, že původní podoba dělitele Imperiali byla jiná. Michal 

Klíma odkazuje na ústavního právníka Jana Filipa, který zmiňuje originál metody od 

belgického senátora Imperialiho, založené na zvýšení dělitele nikoli o jedničku, ale o číslo 

0,5 a nezačínal číslem dva, nýbrž jedna. Výsledná posloupnost dělitele tedy vypadala takto: 

1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; … (Klíma 2001, s. 64; Filip 2000, s. 246). Právě na tomto principu 

definují dělitel Imperiali i Michael Gallagher a Paul Mitchell (2005, s. 586), stejně tak Rein 

Taagepera a Matthew Soberg Shugart (1989, s. 34). 

 

1.2.4. Dánský dělitel 

 

 Poslední z rozebíraných dělitelů je opět odvozen od základního D’Hondtova dělitele, 

přičemž číselná řada dělitelů počínající jedničkou se s každým dalším zvyšuje o tři. Řada 

tedy vypadá takto: 1; 4; 7; 10; 13; 16; … Odborníci se shodují na tom, že výsledný efekt této 

formule je přesně opačný oproti děliteli Imperiali, tedy podstatně zvýhodňuje malé subjekty, 

naopak velké oslabuje (Gallagher a Mitchell 2005, s. 586). Tyto dva dělitele jsou tedy 

hodnoceny jako nejvíce disproporční, přičemž každá ve prospěch opačné strany výsledného 

žebříčku stran postupujících do skrutinia (Lebeda 2008, s. 98). Praktické využití dělitele 

dnes lze najít pouze v Dánsku, kde se používá pro výpočet počtu kompenzačních mandátů. 

 

1.3. Volební kvóty 

 

 Druhou skupinou volebních formulí, kterými lze přepočítat hlasy na mandáty 

v zákonodárném sboru jsou volební kvóty. Výpočet tímto typem formule je ovšem mnohdy 

komplikovanější a zdlouhavější. Oproti volebním dělitelům se ve většině případů totiž 

nepodaří rozdělit v daném volebním obvodu všechny mandáty, které se pak následně musí 
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rozdělit v dalších skrutiniích. Pro rozdělení mandátů v daném volebním obvodu je vždy 

nejprve nutné vypočítat výši tzv. volebního čísla, používá se i termín mandátové číslo (Klíma 

2001, s. 72), které vyjadřuje výši volební kvóty. Toto číslo získáme podílem všech platných 

hlasů v daném volebním obvodě a počtem rozdělovaných mandátů, které jsou případně 

navýšeny o určitý počet dle charakteru volební kvóty. Každá politická strana, která se dostala 

do prvního skrutinia získá takový počet mandátů, kolikrát se její volební zisk vejde do 

vypočtené volební kvóty. Zbylé mandáty, které nebyly rozděleny, jsou alokovány v dalších 

skrutiniích. 

 

1.3.1. Hareova kvóta 

 

 Základní volební kvótou, od které jsou odvozovány všechny další, je Hareova kvóta, 

někdy označovaná také jako přirozená kvótu (Gallagher a Mitchell 2005, s. 587) nebo prostá 

kvóta (Taagepera a Shugart 1989, s. 30). Její podstatou je pouhý podíl celkového počtu hlasů 

v daném volebním obvodu (V) a počtu rozdělovaných mandátů (S). Výsledný vzorec tedy 

vypadá následovně: 

𝑄 =
𝑉

𝑆
 

 Tato kvóta v reálném případě nemůže rozdělit všechny mandáty v daném volebním 

obvodu. Tomáš Lebeda to zdůvodňuje tak, že většina volebních výsledků přináší výrazně 

disproporční řešení. Pokud bychom chtěli rozdělit Hareovou kvótou všechny mandáty, 

muselo by dojít k situaci, kdy jsou ideálně proporčně rozděleny všechny mandáty, k této 

situaci však nedochází (Lebeda 2006, s. 671). Tento jev se zvyšuje se zvyšováním počtu 

soupeřících politických subjektů a teoreticky se může stát, že žádná strana neobdrží žádný 

mandát (Lebeda 2008, s. 77-78). 

 V Německu bylo v minulosti možné se s touto kvótou setkat ve volbách do 

Bundestagu v modifikaci, která spočívá ve vynásobení volební kvóty počtem hlasu pro 

konkrétní politický subjekt, čímž ovšem nezískáme volební kvótu, ale přímo počet mandátů 

pro daný subjekt. Správně bychom ji tedy neměli nazývat kvótou, ačkoli tuto metodu lze 

najít pod název Hare-Niemeyerova kvóta (Lebeda 2008, s. 85). Novák a Lebeda však 

poukazují na to, že zde zůstává stejný počet nerozdělených mandátů jako u jednoduché 

Hareovy kvóty (Novák, Lebeda a kol. 2004, s. 29). Gallagher a Mitchell se v souvislosti 
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s Německem zmiňují o metodě s názvem Niemeyerova kvóta a nijak ji od Hareovy kvóty 

neodlišují. (2005, s. 587). Dnes bychom ji našli například v Albánii. 

Pokud bychom měli diskutovat o účincích na složení zákonodárného sboru, Michal 

Klíma tuto kvótu charakterizuje metodou, která lehce zvýhodňuje menší subjekty (2001, s. 

74), Tomáš Lebeda vidí největší slabinu Hareovy kvóty právě v neschopnosti rozdělit velké 

množství mandátů v první skrutiniu (1998, s. 117). Podle indexů proporcionality se však tato 

kvóta ukazuje jako vysoce proporční (Novák, Lebeda a kol. 2004, s. 29). 

 

1.3.2. Hagenbach-Bischoffova kvóta 

 

 Tato metoda přepočtu je jednou z upravených verzí Hareovy kvóty. Stejně jako ona 

používá pro výpočet volebního čísla podíl počtu hlasů a rozdělovaných mandátů, tyto 

mandáty jsou však posíleny o jeden. Výpočet tedy probíhá podle tohoto vzorce: 

𝑄 =
𝑉

𝑆 + 1
 

 Právě zvýšení dělitele ve výpočtu má za následek snížení celkové hodnoty vypočtené 

kvóty, díky čemuž může být v prvním skrutiniu rozděleno více mandátů, než je tomu 

v případě Hareovy kvóty. Na to poukazují například i Taagepera a Shugart, čím je číslo 

přičítané k počtu rozdělovaných mandátů vyšší, tím více mandátů rozdělí kvóta a méně již 

zbyde na rozdělení v dalších skrutiniích (1989, s. 31). Pravidlo tedy platí nejen pro tuto 

kvótu. 

Michal Klíma charakterizuje Hagenbach-Bischoffovu kvótu jako vhodný prostředek 

pro zvýhodnění větších politických subjektů. Poukazuje totiž na to, že velký subjekt může 

získat díky nižšímu volebnímu číslu mandát navíc ještě dříve, než se malému subjektu podaří 

dosáhnout na zbytkový mandát přidělovaný za nevyužité hlasy (2001, s. 75). Gallagher a 

Mitchell tuto metodu pokládají pouze za jiný název pro D’Hondtův dělitel a je podle nich 

také rovna Droppově kvótě3 (2005, s. 70 a 633). Totožnost s D’Hontovým dělitelem 

potvrzuje ve spojení s některou z metod pro výpočet zbylých mandátů i Tomáš Lebeda 

(2008, s. 82). V České republice byla Hagenbach-Bischoffova kvóta používána do roku 1998 

                                                           
3 Volební kvóta používající se zejména v Irsku v rámci volebního systému jednoho přenosného hlasu. Její 

hodnota se získá pomocí vzorce: 𝑄 =
𝑉

𝑆+1
+ 1 (Chytilek et al. 2009, s. 36). 
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pro volby do Poslanecké sněmovny, dále ji můžeme například v Řecku, Lucembursku nebo 

Švýcarsku. 

 

1.3.3. Kvóta Imperiali 

 

 Další modifikací základní Hareovy kvóty je kvóta Imperiali. Ačkoli se její název 

shoduje s jedním z volebních dělitelů, nemají spolu nic společného. Stejně jako Hagenbach-

Bischoffova kvóta pracuje s navýšením počtu mandátů, v tomto případě o dva. Ve volebním 

systému používajícím tuto kvótu se tedy používá následující vzorec: 

𝑄 =
𝑉

𝑆 + 2
 

 Účinky tohoto navýšení počtu mandátů má stejné účinky jako Hagenbach-

Bischoffova kvóta, avšak ještě výraznější. Počet zbylých mandáty pro rozdělení v dalším 

skrutiniu se ještě více sníží. Tomáš Lebeda upozorňuje, že ne v každém systému může být 

tato kvót použita, neboť se může stát, že rozdělí více mandátů, než je jejich počet v daném 

volebním obvodu. Doporučuje ji použít zejména v systémech, kde jsou mandáty rozdělovány 

většímu počtu politických subjektů. V rámci svého výzkumu také tvrdí, že kvóta Imperiali 

se svými výsledky daleko více blíží D’Hondtovu děliteli než základní Hareově kvótě 

(Lebeda 2008, s. 83). Michal Klíma odkazující se na klasickou politologickou literaturu tuto 

kvótu považuje za jednu z nejméně poměrných volební formulí, a to společně 

s D’Hondtovým dělitelem (Klíma 2001, s. 76), čímž podporuje Lebedovo stanovisko. 

Gallagher a Mitchell zastávají názor, že čím je výše volebního čísla menší, tím příznivější 

výsledky pro velké strany kvóta produkuje, neboť obecným účinkem je mírnější redukce 

nejvyššího průměru hlasů u velkých stran, což neplatí u politických subjektů menších. Tato 

charakteristika se nápadně shoduje s obecnými účinky D’Hondtova dělitele, autoři tedy také 

připouštějí, že kvóta Imperiali obecně zvýhodňuje větší subjekty (Gallagher a Mitchell 2005, 

s. 588). 
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1.3.4. Zesílená kvóta Imperiali 

 

 Tato kvóta je téměř identická s výše popsanou kvótou Imperiali, můžeme říct, že i 

její obecné účinky jsou totožné. Liší se pouze v navýšení počtu mandátů, kdy je jejich počet 

navýšen o tři. Dříve byla tato kvóta označována rovněž jako kvóta Imperiali, její odlišení 

termínem „posílená“ navrhl Arend Lijphart (Lijphart 1994, s. 156, cit. dle Lebeda 2008, s. 

82), pod stejným názvem ji uvádějí i Taagepera a Shugart (1989, s. 31). Výsledný vzorec 

pro výpočet volebního čísla zesílenou kvótou Imperiali vypadá takto: 

𝑄 =
𝑉

𝑆 + 3
 

 

1.3.5. Metody pro přidělování zbylých mandátů 

 

 Jak již bylo řečeno, volební kvóty v praxi jen velmi vzácně rozdělí všechny mandáty, 

proto je třeba nerozdělené mandáty alokovat jinými způsoby. Rozebrány dvě metody, 

přičemž s první z nich bude pracováno v analytické části. 

 

Metoda největších zbytků 

 

 Podstatou této metody je oddělení nevyužitých hlasů při rozdělování mandátů 

volebními kvótami, tedy těch, které strany v prvním kole rozdělování nevyužily k získání 

mandátů. Tyto zbytkové hlasy jsou následně mezi sebou porovnávány a nerozdělené 

mandáty jsou následně postupně alokovány těm subjektům, které mají největší počet těchto 

hlasů. Straně však tímto způsobem lze přiradit pouze jediný mandát, další jsou udělovány 

postupně subjektům s nižším zbytkem hlasů (Lebeda 2008, s. 86). Metoda největších zbytků 

je příznivá zejména pro menší subjekty, a to především v malých volebních obvodech 

(Novák, Lebeda a kol. 2004, s. 31). 
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Metoda nejvyššího průměru 

 

 Oproti metodě největších zbytků je při práci s metodou nejvyššího průměru vypočítat 

jakousi další „kvótu“, tedy průměr, na jejímž základě jsou pak zbylé mandáty alokovány. 

Pro výpočet tohoto průměru se celkový počet hlasů pro subjekt v daném volebním obvodu 

vydělí počtem mandátů získaným v prvním skrutiniu navýšeným o jeden. Miroslav Novák a 

Tomáš Lebeda tento postup definují také jako podíl počtu hlasů a pořadí mandátu, o který 

se subjekt uchází (2004, s. 31), což je v podstatě identické. Výsledkem je tedy průměr pro 

každý subjekt, na jehož základě se podle jeho velikosti přidělují zbylé mandáty. V případě, 

že subjekt některý z mandátů získá, je třeba mu s ohledem na to vypočítat průměr nový, 

z čehož lze dedukovat, že tato metoda umožňuje stranám získat více než jeden mandát. 
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2. Volební systém v České republice a snahy o jeho reformu 
 

2.1. Základní charakteristiky voleb a současný volební systém 
 

 Základní principem pro volební proces v českém kontextu je Všeobecná deklarace 

lidských práv z roku 1948, konkrétně článku 21, který obsahuje právo podílet se na vládě ve 

své zemi buď přímo, nebo na základě volených zástupců (Antoš 2008, s. 13), konkrétnější 

pravidla pak uvádí Listina základních práv a svobod. Článek 21 zdůrazňuje potřebu pevně 

stanovené délky volebního období, dále pak všeobecnost, tajnost a rovnost volebního práva 

a rovné podmínky v přístupu k voleným a veřejným funkcím (Antoš 2008, s. 17). 

Česká ústava pak volby do Poslanecké sněmovny, která je volena na čtyři roky 

v počtu 200 členů, charakterizuje několika rysy. Přímost volby spočívá v odevzdání hlasu 

konkrétní kandidátní listině, tedy těm, kteří mají být do Poslanecké sněmovny zvoleni, volič 

tedy nevybírá žádné volitele. Rovnost volebního práva je založena na tom, že všechny hlasy 

mají stejnou váhu a žádný hlas nemůže být důležitější či méně důležitý. Dalším principem 

je pak všeobecnost volebního práva, tedy že právo volit mají všichni občané. Tento bod je 

však omezen věkovým cenzem pro aktivní volební právo na 18 let věku a pasivní volební 

právo, tedy způsobilost být volen na 21 let (Cabada a Vodička 2011, s. 174). Důležitým 

rysem je rovněž tajnost volebního práva. Posledním principem českých sněmovních voleb 

je podle Ústavy zásada poměrného zastoupení, která je pro téma mé práce nejdůležitější, 

neboť jeho podoba je již od 90. let často terčem kritiky nejen v politických, ale i odborných 

kruzích. 

V rámci sněmovních voleb je v současnosti Česká republika rozdělena do čtrnácti 

volebních obvodů, které kopírují samosprávné kraje. V rámci nich jsou pak rozdělovány 

jednotlivé poslanecké mandáty, jejichž počet se zjistí pomocí tzv. republikového 

mandátového čísla, které získáme podílem všech odevzdaných hlasů a počtem poslanců. 

Počet hlasů ve volebním obvodu se vydělí tímto republikovým mandátovým číslem, čímž se 

získá počet rozdělovaných mandátů ve volebním obvodu. Nerozdělené mandáty se přidělí 

krajům, které po dělení vykazují největší zbytek (Filip 1993, s. 29). V českém prostředí se 

často kritizuje rozdílná velikost volebních obvodů a jejich disproporcionalita. 
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Používanou volební formulí je D’Hondtův dělitel, která mírně zvýhodňuje velké 

politické subjekty v malých volebních obvodech, v České republice jde zejména o kraje 

Karlovarský a Liberecký (Kubát a kol. 2004, s. 107), kde se zpravidla rozděluje přibližně 

pětina, respektive čtvrtina mandátů oproti velkým obvodům, jakým je například Hlavní 

město Praha nebo Středočeský kraj. Poměrný volební systém ovšem není čistě poměrný, ale 

je omezen uzavírací klauzulí, která je již od roku 1990 nastavena na pět procent hlasů pro 

jeden kandidující subjekt. Klauzule pro koalice se stejně jako většina prvků volební systému 

v průběhu let měnila, v současné době je zavedena tzv. aditivní klauzule, kdy se klauzule 

s každým kandidujícím subjektem v koalici navyšuje o pět procent. Uzavírací klauzule se 

zastavuje až na hranici dvaceti procent, kdy se již dále nezvyšuje (Cabada a Vodička 2011, 

s. 176). 

 

2.2. Reforma volebního systému z období Opoziční smlouvy 
 

V červnu 1998 se uskutečnily předčasné volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých 

zvítězila ČSSD se ziskem více než 32 % hlasů. Do Poslanecké sněmovny se dále dostala i 

ODS, KSČM, KDU-ČSL a US (Řeháková 1999, s. 312). Bezprostředně po volbách začala 

jednání o budoucí vládní koalici. V prvé řadě se nabízela pravicová koalice na půdorysu po 

volbách 1996, tedy ODS, KDU-ČSL a US, která by disponovala většinou 102 hlasů. Další 

variantou pak byla koalice ČSSD, KDU-ČSL a US se 113 hlasy (Tabery 2006, s. 34). Obě 

varianty nicméně nebyly úspěšné. 

 V důsledku krachu vyjednávání s menšími subjekty byla 9. července 1998 uzavřena 

mezi ODS a ČSSD Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí, obecně známá pod 

pojmem „Opoziční smlouva“. Ta zajišťovala stabilitu existence menšinové vlády ČSSD pod 

vedeným Miloše Zemana výměnou za křesla předsedů obou komor parlamentu pro ODS. 

Mezi jednotlivými body této dohody byl i článek VII, který zavazoval obě smluvní strany 

nejpozději do jednoho kalendářního roku od podepsání smlouvy navrhnout změny Ústavy 

tak, aby došlo k posílení významu soutěže politických stran (Klíma 2001, s. 109). Michal 

Klíma zastává názor, že tato dohoda měla kartelovou povahu a jejím cílem bylo značně 

omezit vliv malých politických subjektů (Klíma 2001, s. 109). Česká republika byla v této 

době rozdělena na osm volebních obvodů a pro výpočet mandátů se používal systém dvou 

skrutinií za použití Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Uzavírací klauzule byla pro strany 
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ustavena na pět procent, pro koalice dle počtu členů na sedm, devět a jedenáct procent 

(Klíma 2001, s. 119). Bezprostředním impulzem pro změnu volebního systému byla 

pravděpodobně negativní zkušenost politiků s několikačlennými koalicemi, které vedly 

k politické nestabilitě. 

 Představy o podobě budoucího volebního systému se však v obou politických 

táborech výrazně lišily, a to i u lídrů obou stran. Zatímco Václav Klaus nejdříve prosazoval 

jednokolový volební systém prosté většiny, Miloš Zeman přišel s variantou sta 

dvoumandátových volebních obvodů, později navrhoval volit dva poslance v každém ze 

senátních obvodů, čímž by celkový počet členů dolní komory klesl na 162 (Charvát 2013, s. 

105). Obě strany tak založily společnou komisi, která měla budoucí podobu volebního 

systému vyřešit. Zatímco ODS prosazovala radikálnější postup proti malým stranám, ČSSD 

byla v této věci umírněnější. V otázce metody přepočítávání hlasů na mandáty panovala 

shoda v tom, že bude opuštěn dvouskrutiniový systém a bude používána metoda volebního 

dělitele. Zatímco ČSSD byla pro použití D’Hondtovy metody, ODS prosazovala více 

disproporční dělitel Imperiali (Šedo 2009, s. 147). Proměnou měly projít i volební obvody. 

ODS prosazovala velmi disproporční variantu asi 35 volebních obvodů, která by byla 

v kombinaci s dělitelem Imperiali pro malé strany téměř likvidační. K tomu požadovala také 

snížení počtu poslanců. ČSSD měla dva varianty, na jedné straně čtrnáct obvodů v konturách 

samosprávných krajů, na straně druhé pak 36 volebních obvodů, tedy návrh bližší 

představám ODS (Klíma 2001, s. 109-111). Finální kompromisní návrh volební reformy byl 

předložen v roce 2000. Byl zachován poměrný volební systém, ovšem ve značně 

deformované podobě. Mělo být zavedeno 35 volebních obvodů, přičemž jejich průměrná 

velikost se z 25 mandátů snížila na 5,7. K přepočtu hlasů na mandáty byla vybrána 

modifikovaná D’Hondtova metoda, kdy byl první dělitel zvýšen na 1,42. Jde o tzv. 

Koudelkův4 dělitel. Rovněž byl opuštěn systém dvou skrutinií. Poslední změna se týkala 

uzavírací klauzule pro koalice, která byla tímto návrhem zvýšena na pět procent pro každý 

subjekt a zastavovala se až na dvacetiprocentní hranici (Charvát 2013, s. 120). 

 Výše popsaný návrh změny volebního zákona se setkal s nesouhlasem jak u malých 

politických stran, tak u prezidenta Václava Havla. Ten návrh zákona po schválení v obou 

komorách parlamentu vetoval, nicméně byl Poslaneckou sněmovnou přehlasován. Rozhodl 

                                                           
4 Zdeněk Koudelka je právník, který byl v době konstrukce volební reformy poslancem ČSSD a členem komise, 

která reformu připravovala. Právě on je autorem modifikace D’Hondtova dělitele, který byl v zákoně 

zpracován. 
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se proto podat k Ústavnímu soudu návrh na zrušení většiny výrazných změn, k čemuž se 

rozhodla i část senátorů. Po projednání na plénu Ústavního soudu byl v lednu 2001 volební 

zákon zrušen. Argumentace pro tento krok spočívala zejména zkreslením proporcionality a 

také v tom, že ačkoli se systém definuje jako proporční, jednotlivé součásti, tedy velikost 

volebních obvodů a volební formule spíše inklinují k charakteristikám systému většinového 

(Nález ÚS č. 64/2001 Sb.). Pouze aditivní klauzule pro koalice stran zůstala zachována. 

Tímto krokem se Česká republika ocitla v situaci, kdy neměla volební zákon, proto byl 

v roce 2002 přijat zákon nový, v parametrech, v jakých je znám v dnešní době. 

K samotné volební reformě se vyjádřil například Michal Klíma, který ji z velké části 

kritizuje. Volební reformu označuje jako kartelizaci politické scény, která měla proběhnout 

skrz volební reformu (Klíma 2001, s. 119-120). Konkrétně pak kritizuje vytvoření reformy 

dvěma nejsilnějšími subjekty za zavřenými dveřmi bez konzultací s malými stranami, 

hrozbu větší fragmentace vlády, zablokování koaličního potenciálu stran a hrozbu narušení 

mocenské rovnováhy (Klíma, 2001, s. 120-122). Ztotožňuje se také s argumentací Ústavního 

soudu, kdy má volební systém sice povahu proporčního systému, nicméně většina prvků se 

zde chová většinotvorně (Klíma 2001, s. 148). Michal Kubát souvislosti s reformou 

volebního systému poukazuje na fakt, že Česko dalo před akceschopností přednost principu 

reprezentativnosti. Tento princip obhajuje například v době první republiky, kdy žilo na 

území tehdejšího Československa mnoho etnik, kterým bylo třeba dát zastoupení, který 

zajišťoval právě proporční volební systém. S rozpadem Československa se ale náš stát stal 

homogenním, tudíž Michal Kubát považuje za vhodné se posunout spíše k principu 

akceschopnosti, reformu volebního systému tedy považuje za vhodnou (Kubát 2000, s. 66-

67). 

 

2.3. Reforma volebního systému za vlády Mirka Topolánka 
 

 V červnu 2006 se po uplynutí volebního období konaly volby do Poslanecké 

sněmovny, v nichž své prvenství neobhájila ČSSD tak jako v předchozích volbách, ale po 

osmi letech zvítězila ODS se ziskem více než 35 % hlasů, což je nejlepší výsledek, jaký si 

politická strana v historii České republiky ve sněmovních volbách získala (Lebeda a kol. 

2007, s. 1). Druhou příčku obsadila již zmíněná ČSSD, která oslovila přes 32 % voličů. 
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V Poslanecké sněmovně usedla rovněž KSČM s necelými 13 % a KDU-ČSL s více než 7 % 

hlasů, nově také SZ, která získala přes 6 % hlasů. 

 Po rozdělení mandátů však nastala patová situace, která dolní komoru českého 

parlamentu do velké míry ovlivňovala po celé volební období. Především se zde utvořily 

dva politické tábory, na půdorysu budoucí vládní koalice a opozice. Na jedné straně stála 

ODS, KDU-ČSL a SZ, na druhé pak ČSSD společně s KSČM. Tyto bloky disponovaly 

shodně sto hlasy, což ohrožovalo nejen schopnost efektivního legislativního procesu, ale i 

vznik samotné vlády.5 Výsledky voleb také ukázaly určitou disproporci, kterou stávající 

volební systém produkuje. Tomáš Lebeda upozorňuje například na to, že pokud sečteme 

hlasy ODS, lidovců a zelených, dostaneme výsledek o přibližně dvě stě tisíc hlasů vyšší, než 

součet hlasů ČSSD a KSČM (Lebeda a kol. 2007, s. 1). Disproporci rovněž ukazují výsledky 

v jednotlivých krajích. Známý je například případ Strany zelených v Libereckém kraji. 

Strana zde získala téměř 10 % hlasů, což představovalo nejlepší zisk strany v celé republice. 

I přes to zde nedosáhla ani na jeden mandát. Oproti tomu v Moravskoslezském kraji získala 

poslanecké křeslo se čtyřprocentní podporou (www.volby.cz; cit. dle Čaloud a kol. 2006, s. 

134). Tyto volby tak ukázaly již výše zmíněný fakt, že se vzrůstající velikostí volebního 

obvodů stoupá proporcionalita. To potvrzuje ve své práci i Matěj Trávníček (2012, s. 31). 

 Potíže při ustavení nejen vlády, ale i Poslanecké sněmovny přiměly koalici 

k obnovení debat o změně volebního systému. Už v koaliční smlouvě se všechny tři strany 

zavázaly k tomu, že budou usilovat o změnu volebního systému do té podoby, aby byl pro 

malé subjekty spravedlivý a zároveň bonifikoval vítěze voleb, aby se mu bez potíží podařilo 

složit většinovou vládu (Charvát 2013, s. 145). Volební reformu dostalo na starost 

Ministerstvo spravedlnosti, které ustavilo expertní komisi, na jejíž činnosti se ovšem na 

rozdíl od doby Opoziční smlouvy podíleli i politologové. Komise postupovala podle znění 

koaliční smlouvy, ze které vyplývá, že vláda požadovala v rámci volební formule 

znovuzavedení Hagenbach-Bischoffovy kvóty a rovněž zavedení volební prémie pro vítěze 

voleb (Vláda ČR 2007, s. 27). V průběhu roku 2008 pak expertní komise představila celkem 

šest návrhů řešení volební reformy. Jednotlivé varianty zachovávaly krajské kandidátní 

listiny, nicméně jinak se lišily buď v rámci úrovně rozdělování mandátů, případně užité 

                                                           
5 Vláda s důvěrou byla nakonec ustavena na druhý pokus. Po neúspěšném Topolánkově pokusu o vytvoření 

jednobarevné menšinové vlády ODS byla začátkem ledna 2007 ustavena koaliční vláda spolu s KDU-ČSL a 

SZ, která získala důvěru díky dvěma poslancům ČSSD. Ti hlasovali pro vyslovení důvěry. 



29 

 

volební formule a také velikostí volebního bonusu. V analytické části bude pracováno pouze 

s řeckou variantou, nicméně pro úplnost jsou zde představeny všechny. 

 Holandská varianta pracovala s D’Hondtovým dělitelem při rozdělování mandátů 

na celostátní úrovni, tedy v rámci jediného volebního obvodu. Tyto mandáty by pak byly 

rozdělovány do jednotlivých volebních krajů v obrysech, jak je známe dnes. Bonifikace 

vítěze byla navržena ve dvou variantách. V první variantě by bonus stanoven na deset 

mandátů, ve druhé by nebyl předem znám a odvíjel by se od výše volebního výsledku vítěze 

voleb mezi deseti a nula mandáty. Holandská varianta reformy byla vybrána mezi ty určené 

k dalšímu zpracování, podporu měla zejména u KDU-ČSL a SZ. Tomáš Lebeda nicméně 

upozornil na to, že tato varianta by mohla zapříčinit souboj jednotlivých krajských 

organizací, které by usilovaly o co nejlepší výsledek pro svou stranickou buňku. Sám 

podporoval reformu ze svého pera, níže rozebíranou skotskou variantu (Prokop, 2009). 

Podle Václava Brachtla je tato varianta nejvíce proporční (2009, s. 63). 

 Italská varianta již předem zajišťovala možnost existence jednobarevných 

většinových vlád. Počet mandátů pro vítěze voleb by byl již předem automaticky nastaven 

na 102 křesel. Ostatní strany, které překročily uzavírací klauzuli by si pak prostřednictvím 

D’Hondtova dělitele rozdělili mandáty zbylé. Návrh je inspirován dle svého názvu v Itálii, 

kde bylo 55 % mandátů předem určeno pro vítěze (Havlík a Kopeček 2008, s. 197). Varianta 

byla odmítána koaličními stranami KDU-ČSL a SZ, ale nakonec i celou vládou, neboť 

měnila charakter volebního systému z poměrného na většinový, čímž odporovala i ústavě 

(Trávníček 2012, s. 40) a také nedodržovala zadání uvedené v koaliční smlouvě, tedy to, že 

nepoužívá pro přepočet hlasů na mandáty Hagenbach-Bischoffovu kvótu (Charvát 2013, s. 

148). 

 Polská varianta byla opět založena na principu D’Hondtova dělitele, ovšem 

zaváděla znovu systém dvou skrutinií. V prvním by bylo na úrovni sdružených krajů 

rozděleno celkem 170 mandátů, zbylé by pak byly převedeny do druhého skrutinia, pro něž 

by ovšem byla stanovena nová uzavírací klauzule, a to na hranici 25 % hlasů. Mezi tyto 

strany by pak na republikové úrovni byly alokovány zbylé mandáty s použitím stejné volební 

formule. Druhé skrutinium by se konalo i v případě, překonala-li by uzavírací klauzuli pouze 

jediná strana. V případě, že by žádný subjekt nezískal alespoň 25 % hlasů, mandáty by byly 

rozděleny mezi strany v prvním skrutiniu (Charvát 2013, s. 150). Zde je nutné dodat, že tato 

varianta druhého skrutinia by v letech 2010 a 2013 nastala a vítěz by v tomto případě nebyl 
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nijak bonifikován. Návrh rovněž nesplňoval vládní zadání a podle výpočtů Jakuba Charváta 

znevýhodňoval malé subjekty (Charvát 2013, s. 150). 

 Řecká varianta z pera politologů Ladislava Mrklase a Petra Sokola by rozdělovala 

mandáty na úrovni sdružených krajů pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty a následně by 

byly pomocí D’Hondtova dělitele alokovány do jednotlivých krajů (Trávníček 2012, s. 39). 

Nerozdělené mandáty by se pak staly volebním bonusem pro vítěze na republikové úrovni, 

případně na úrovni sdružených krajů. Vzhledem k povaze používané volební kvóty by však 

nebyla předem známa velikost volebního bonusu. Jakub Charvát tento jev označuje jako tzv. 

plovoucí volební bonus (2013, s. 155). Řecká varianta reformy volebního systému byla 

nakonec vládou vybrána jako definitivní návrh pro schválení parlamentem. Václav Brachtl 

zastává názor, že tato varianta je nejvýhodnější pro velké politické strany, naopak přináší 

nevýhody pro malé subjekty (2009, s. 63), Jakub Šedo naopak zdůrazňuje její 

proporcionalitu (2009, s. 149). 

 Skotská varianta, jehož autorem je již zmíněný politolog Tomáš Lebeda byla rovněž 

založena na principu dvou skrutinií. V prvním z nich by bylo 175 mandátů rozdělováno na 

úrovni stávajících volebních obvodů pomocí dělitele Sainte-Laguë. Zbylé mandáty by se 

alokovaly na celostátní úrovni v rámci jediného volebního obvodu. Volební formule by se 

ovšem pro vítěze voleb a ostatní subjekty ve skrutiniu lišila, přičemž pro vítěznou stranu by 

se používal D’Hondtův dělitel, pro ostatní subjekty pak buď dělitel Sainte-Laguë, nebo 

dánský dělitel. Druhá varianta by v tomto případě zajišťovala ještě větší zvýhodnění malých 

subjektů, než je tomu u dělitele Sainte-Laguë. Autor sám návrh reformy hájí tím, že jednak 

posiluje volebního vítěze a pomáhá mu sestavit akceschopnou vládu a na straně druhé 

zajišťuje vysoce proporční zastoupení v dolní komoře pro ostatní subjekty (Charvát 2013, s. 

159-160). 

 Varianta tvrdého bonusu spočívala v rozdělení mandátů na úrovni sdružených 

krajů pomocí D’Hondtova dělitele. Volební prémie pro vítěze by byla předem stanovena na 

určitý počet mandátů, přičemž expertní komise doporučila počet v rozmezí devíti a patnácti 

poslaneckých křesel. Tato varianta byla vládou ovšem rovněž vyřazena, stejně jako italská 

a polská varianta. 

 Odsouhlasená řecká varianta byla sice předložena Poslanecké sněmovně 

k projednání, nicméně v průběhu jara 2009 došlo k hlasování o důvěře Topolánkově vládě, 
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kdy došlo poprvé v historii České republiky k vyslovení nedůvěry. Návrh volební reformy 

byl následně zamítnut a snahy o změnu volebního systému tak skončily. 
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3. Volby do Poslanecké sněmovny 2017 

 

3.1. Předvolební situace 
 

Na podzim 2017 skončilo sedmé volební období Poslanecké sněmovny, která byla 

zvolena v předčasných volbách o čtyři roky dříve. Do Poslanecké sněmovny se tehdy dostalo 

celkem sedm politických subjektů. Vedle vládních stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL to byla 

také KSČM, TOP 09, ODS a Úsvit (ČSÚ 2013b).  

Na vládní úrovni začaly na jaře 2017 eskalovat spory mezi ČSSD a ANO. Na 

Twitteru se v té době objevila nahrávka, na které se předseda ANO Andrej Babiš domlouvá 

s redaktorem MF DNES Markem Přibilem na krocích vedoucích k diskreditaci politiků 

ČSSD. MF DNES patří pod holding Agrofert a vyvstalo tedy podezření, že ovlivňuje práci 

svých médií. Na to reagoval premiér Bohuslav Sobotka podáním demise. O několik dní 

později po reakci prezidenta Miloše Zemana, že přijme demisi pouze premiéra, nikoli celé 

vlády, svou demisi stáhl a nechal odvolat pouze Andreje Babiše (iDnes.cz 2017a). 

V souvislosti s Andrejem Babišem zasáhla nejen do předvolební situace, ale i do 

povolebního vyjednávání další událost. V srpnu 2017 dorazila do Poslanecké sněmovny 

žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy klubu ANO Jaroslava 

Faltýnka k trestnímu stíhaní kvůli údajnému podvodu v kauze Čapí hnízdo. Mandátový a 

imunitní výbor vydání doporučil, doporučení pak bylo vyslyšeno i sněmovním plénem 

(Novotná a Kottová, 2017). V reakci na to se řada politiků vymezila vůči povolební 

spolupráci s hnutím ANO. 

Sociální demokracie po slabém výsledku v krajských volbách na podzim 2016 

hledala, jak zastavit odliv voličů. V červnu 2017 proto po jednání grémia ČSSD oznámila, 

že premiér Sobotka skončí ve vedení strany a doslouží do konce volebního období ve funkci 

premiéra, ponechal si i pozici lídra kandidátky strany v Jihomoravském kraji. Stranu začal 

řídit dosavadní statutární místopředseda a ministr vnitra Chovanec. Funkci lídra pro 

nadcházející volby strana svěřila ministru zahraničí Zaorálkovi (iDnes.cz 2017b). 

Předvolební plány se formovaly také u KDU-ČSL. Ta na svém sjezdu v květnu 2017 

souhlasila s tím, aby v nadcházejících volbách vytvořila koalici s hnutím STAN. Toto 

rozhodnutí ovšem znamenalo, že koalice musí ve volbách překročit desetiprocentní hranici, 

aby se do Sněmovny dostala. Někteří členové KDU-ČSL byli tedy spíše proto, aby byli 
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kandidáti STAN pouze zapsáni na lidovecké kandidátky, čímž by ke vstupu do Sněmovny 

stačilo pouhých pět procent hlasů (ČTK 2017a). Koalice postupně začala rozmisťovat 

billboardy, následně zveřejnila i předvolební spot. V souvislosti se zveřejňováním 

předvolebních průzkumů začaly v řadách lidovců panovat obavy, že by se koalice do 

Sněmovny dostat nemusela. V polovině července proto celostátní výbor KDU-ČSL rozhodl 

o novém uspořádání, a tedy že kandidáti STAN budou pouze zapsáni na lidovecké 

kandidátky. Výbor to zdůvodnil odpovědností za volební výsledek (ČTK 2017b).  O týden 

později rozhodlo vedení hnutí STAN, že půjde do voleb samostatně. 

 

3.2. Výsledky voleb 

 

Samotné volby se uskutečnily v pátek a v sobotu 20. a 21. října 2017. S poměrně 

výraznou převahou zvítězilo hnutí ANO, dosavadní druhá nejsilnější sněmovní strana, které 

tak potvrdilo svou silnou pozici, kterou naznačily i výsledky krajských voleb o rok dříve, 

kdy se ANO stalo neúspěšnější stranou. Na druhém místě, byť s výrazným odstupem za 

vítězem, se překvapivě stala ODS. Někdejší pravicový hegemon, který ve volbách o čtyři 

roky dříve obdržel historicky nejhorší výsledek a hrozilo, že postupně politickou scénu úplně 

opustí, potvrdil svůj rostoucí trend, který naznačil již výsledek krajských voleb v roce 2016. 

Třetí místo obsadili Piráti se ziskem téměř 11 % hlasů, nováček v celostátní politice, 

již dříve se ovšem pohybovali na úrovni obcí a od posledních voleb i v některých krajích, 

nejčastěji ve spojení se SZ. V roce 2014 jim jen těsně unikl vstup do Evropského parlamentu, 

kdy získala 4,78 % hlasů (ČSÚ 2014a). Další v pořadí se umístila SPD. Hnutí vzniklo teprve 

v roce 2015 pod vedením bývalých představitelů Úsvitu. Uspělo také v krajských volbách o 

rok dříve, nejčastěji ve spojení s SPO. Až na pátém a šestém místě skončili dvě levicové 

strany, tedy KSČM a ČSSD. Pro první zmíněnou se jednalo o nejhorší volební výsledek 

nejen po roce 1989, ale i od roku 1921, kdy vznikla Komunistická strana Československa. 

Ještě horší výsledek zaznamenala ČSSD, dosud nejsilnější parlamentní strana nejen 

v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu. Sociální demokracie se propadla ještě hlouběji než 

před čtyřmi lety vládní ODS. 

Další vládní strana, tedy KDU-ČSL, si mírně pohoršila na necelých 6 %, nicméně 

propad není nijak výrazný. Do Poslanecké sněmovny se nakonec těsně dostala také TOP 09 
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a hnutí STAN, jejichž úspěch byl do poslední chvíle velmi nejistý, neboť STAN v průběhu 

sčítání neustále balancoval na pětiprocentní hranici, TOP 09 se k ní pomalu blížila a 

překonala již až ke konci sčítání hlasů. Žádný z dalších kandidujících subjektů již 

pětiprocentní hranici nepřekonal. Další v pořadí se umístili Svobodní, následovala SZ, pro 

kterou však tyto volby znamenaly výrazný neúspěch. Strana, která byla v letech 2006 – 2010 

zastoupena nejen v Poslanecké sněmovně, ale i ve vládě, nedosáhla ani hranice 1,5 % hlasů, 

čímž přišla o finanční podporu od státu. 

 

Tabulka č. 2: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 a srovnání výsledků ve 

volbách v roce 2013 

 Volby 2017 Srovnání s volbami 2013 

Hlasy Hlasy v 

% 

Mandáty Hlasy Hlasy v 

% 

Mandáty 

ANO 1 500 113 29,64 78 + 572 873  + 10,99 + 31 

ODS 572 948 11,32 25 + 188 774 + 3,60 + 9 

Piráti 546 393 10,79 22 + 413 976 + 8,13 + 22 

SPD6 538 574 10,64 22 – – – 

KSČM 393 100 7,76 15 – 347 944 – 7,15 – 18 

ČSSD 368 347 7,27 15 – 648 482 – 13,18 – 35 

KDU-ČSL 293 643 5,80 10 – 43 327 – 0,98 – 4 

TOP 09 268 811 5,31 7 – 327 546 – 6,68 – 21 

STAN7 262 157 5,18 6 – – – 

Svobodní 79 229 1,56 0 – 43 335 – 0,90 0 

SZ 74 335 1,46 0 – 84 690 – 1,73 0 
 

Zdroj: ČSÚ 2013, 2017b, 2017d 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme vidět, že ve volbách v roce 2017 nejvíce posílilo 

hnutí ANO, a to jak na počet i procenta získaných hlasů, tak na počet mandátů. Jako nový 

subjekt v Poslanecké sněmovně posílili i Piráti. Největší ztráty pak zaznamenala ČSSD jak 

na hlasy, tak na mandáty. Výrazné ztráty utrpěla také KSČM a TOP 09. U druhé zmíněné je 

                                                           
6 SPD vznikla až v roce 2015, voleb v roce 2013 se tedy neúčastnila. Někteří její představitelé však již dříve 

ve Sněmovně byli, zvolení za hnutí Úsvit. 
 

7 Členové hnutí STAN figurovali v roce 2013 na kandidátních listinách TOP 09. 
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však nutné uvést, že v průběhu předchozího volebního období došlo k osamostatnění hnutí 

STAN, které tvořilo část poslaneckého klubu TOP 09. 

 

3.3. Povolební situace a vyjednávání o vládě 

 

Po sečtení hlasů začalo nejprve jednání o uspořádání Poslanecké sněmovny, nejprve 

obsazení křesla předsedy dolní komory. Tento post si nárokovalo hnutí ANO jako vítěz 

voleb, o toto místo však začala usilovat také druhá ODS. Ta chtěla získat tento post pro 

svého stranického předsedu Petra Fialu, neboť občanští demokraté již předem avizovali svou 

opoziční roli a křeslo předsedy Poslanecké sněmovny by pro ně mohlo být důležité v případě 

třetího pokusu o sestavení vlády.8 Za účelem obsazení orgánů Sněmovny vytvořily strany 

ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN uskupení s názvem Demokratický blok. Tato 

formace měla za cíl obsadit dvě místa ve vedení Sněmovny a získat předsednická křesla ve 

vybraných výborech a komisích. Poslanci Pirátů a ČSSD dostali nabídku se do 

Demokratického bloku také přidat, ani jedna ze stran to však neudělala (ČTK 2017c). Petr 

Fiala nicméně od své kandidatury nakonec upustil. (Novinky.cz 2017a). Předsedou 

Poslanecké sněmovny se nakonec stal Radek Vondráček za hnutí ANO, pozice 

místopředsedů obsadili předseda KSČM Vojtěch Filip, dosavadní předseda dolní komory 

Jan Hamáček z ČSSD, předseda SPD Tomio Okamura a Vojtěch Pikal za Pirátskou stranu. 

Předseda ODS Petr Fiala uspěl až ve druhém kole volby. 

Vyjednávání o vládě bylo velmi složité, neboť většině sněmovních stran vadilo trestní stíhání 

dvou čelních představitelů hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, a tedy odmítali 

možnost jít do koalice s vítězem voleb. Babiš se tedy poté, co získal od prezidenta Zemana 

pověření o sestavení vlády, rozhodl vytvořit menšinovou vládu, která ovšem neměla 

zajištěnou většinu. Tato vláda tak v lednu 2018 nezískala důvěru. Pro hlasovalo pouze všech 

78 poslanců hnutí ANO, zbylých 117 přítomných poslanců byla proti návrhu vyslovení 

důvěry (Poslanecká sněmovna 2018b). V následujících dnech byl v prezidentských volbách 

znovuzvolen prezident Miloš Zeman do funkce a podle svého avizování pověřil Andreje 

Babiše sestavením vlády i podruhé. Předseda hnutí ANO tedy musel začít hledat koaličního 

partnera. V březnu tedy začalo jednání o menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD s podporou 

                                                           
8 Podle čl. 68 odst. 4 Ústavy České republiky náleží třetí pokus pověření o sestavení vlády právě předsedovi 

Poslanecké sněmovny. 
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KSČM. První pokus o dohodu ovšem nevyšel, neboť se představitelé obou stran nedohodli 

na rozdělení resortů. Objevila se možnost vzniku menšinové vlády ANO s podporou SPD a 

KSČM. Tuto možnost však odmítlo vedení hnutí ANO a rozhodlo se pokusit o obnovení 

jednání se sociální demokracií, k čemuž nakonec došlo, strany se dohodly i na rozdělení 

ministerstev. Sociální demokracii připadly resorty zahraničí, vnitra, práce a sociálních věcí, 

zemědělství a kultury. Vstup do vlády však muselo podpořit ještě vnitrostranické referendum 

ČSSD, k čemuž došlo v květnu a červnu 2018, kdy pro účast ve vládě hlasovalo 58,5 % 

hlasujících straníků (ČTK 2018). Podporu vlády po jednání Ústředního výboru slíbila také 

KSČM. Nová vláda byla jmenována na konci června 2018, ve Sněmovně ji pak podpořilo 

105 poslanců (Poslanecká sněmovna 2018a)9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Pro vládu zvedli ruku poslanci ANO, KSČM a ČSSD s výjimkou Jiřího Maška, Milana Chovance a Zdeňka 

Ondráčka, kteří nebyli přítomni hlasování. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

1. Metodologie 
 

 Před zahájením samotného výzkumu je nutné stručně vymezit metodologii výzkumu. 

Bakalářská práce je koncipována jako případová studie, jejíž podstata je založena na 

detailním rozboru zkoumaného případu (Drulák a kol. 2008, s. 33). Metoda má za cíl 

zasazení výsledků zkoumání do širšího kontextu, tedy možnost porovnání s jinými 

podobnými případy (Hendl 2005, s. 102). Jako případ výzkumu byly zvoleny volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v říjnu 2017. Právě tento volební 

proces je z hlediska výzkumu velmi vhodný, neboť v zákonodárném sboru zasedlo po tomto 

hlasování celkem devět politických subjektů, tedy nejvíce v historii samostatné České 

republiky a jejichž procentuální výsledky byly velmi rozmanité. Rozptyl volebního zisku 

jednotlivých subjektů se pohybuje od téměř třiceti až do pěti procent hlasů, máme tedy 

v Poslanecké sněmovně strany různé velikosti, což nám pomůže ilustrovat obecné vlastnosti 

volebních formulí právě z hlediska velikosti stran. 

 Z hlediska typu případové studie se jedná o instrumentální případovou studii, jejímž 

cílem se obecně chápe porozumění externím teoretickým otázkám, jde také o prostředek pro 

dosažení teoretického cíle (Hendl 2005, s. 107). Cílem bakalářské práce je tedy ověřit obecné 

účinky volebních formulí, jak jsou obvykle definovány v odborné literatuře. Touto otázkou 

se zabýval již na konci 90. let i český politolog Tomáš Lebeda, který se ve svých statích 

v Politologickém časopise věnoval modelování volebních výsledků voleb do Poslanecké 

sněmovny v letech 1996 a 1998 při aplikování různých metod přepočtu hlasů na mandáty 

v kombinaci s odlišnou velikostí volebních obvodů. 

 Pro účel provedení výzkumu jsou využívána fyzická data, konkrétně statistiky 

vydané oficiálním státním orgánem. Alan Bryman upozorňuje na problém, že tato metoda 

výzkumu může být ve společenských vědách klamná, protože zachycuje pouze případy 

vedené v potaz dotyčným úřadem, například kriminalita (Bryman 2016, s. 304). Tuto hrozbu 

však v souvislosti s povahou výzkumu lze zanedbat. Bryman rovněž poukazuje na výhodu 

již existujících dat bez nutnosti sběru dat samotným výzkumníkem (Bryman 2016, s. 311).  

Daty zkoumanými v bakalářské práci jsou výsledky voleb zveřejněné Českým statistickým 
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úřadem v elektronické podobě na portálu volby.cz, který poskytuje kompletní přehled hlasů 

pro jednotlivé kandidující subjekty na úrovni nejen celostátní, ale i v rámci jednotlivých 

volební obvodů, případně okresů, obcí i volebních okrsků. Z hlediska typu se jedná o 

sekundární dokument, který vznikl z dokumentů primárních (Hendl 2005, s. 204), v tomto 

případě protokolů volebních komisí v jednotlivých volebních okrscích. Tato statistika je pro 

účely výzkumu voleb a volebních studií velmi důležitým zdrojem, na což poukazuje i Earl 

Babbie (2007, s. 362). 

 V rámci analytické části bakalářské práce jsou data zveřejněná Českým statistickým 

úřadem přepočítána podle volebních formulí podrobně rozebraných v teoretické části práce, 

jejichž výsledkem je počet křesel v Poslanecké sněmovně pro jednotlivé politické subjekty. 

Rozdělení je v obecné rovině prováděno na úrovni stávajících čtrnácti volebních obvodů, 

pouze v případě aplikace zamýšlených volebních reforem na volby 2017 jsou data rozdělena 

dle charakteristik těchto reforem. Výstupem je vždy tabulka zobrazující rozdělení mandátů 

v jednotlivých volebních obvodech dle aplikované volební formule. Z nich pak lze 

pozorovat a analyzovat účinky volebních formulí. Součástí analýzy je i možnost existence 

stávající vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, případně možnost uzavřít koalici 

na jiném půdorysu nebo varianta jednobarevné většinové vlády. 
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2. Modelování výsledků voleb podle různých volebních formulí 
 

 Po sečtení všech odevzdaných hlasů po volbách do Poslanecké sněmovny 21. října 

2017 bylo třeba rozdělit dvě stě poslaneckých mandátů mezi devět politických subjektů, 

které překročily uzavírací klauzuli. Pro rozdělení mandátů mezi jednotlivé volební kraje se 

nejprve stanovení tzv. republikové mandátové číslo, které lze získat podílem všech platných 

odevzdaných hlasů a celkovým počtem rozdělovaných mandátů. Počet mandátů pro 

jednotlivé volební kraje se pak získá podílem všech odevzdaných platných hlasů a 

republikového mandátového čísla (Zákon č. 247/1995 Sb.). Tímto způsobem se ovšem 

málokdy podaří rozdělit všechna křesla v zákonodárném sboru, zbylá křesla se proto přiřadí 

jednotlivým volebním krajům dle výše zbytků po dělení. Po volbách v roce 2017 činila 

hodnota republikového mandátového čísla 25 304 (ČSÚ 2017a) a jednotlivé volební kraje 

získaly křesla v tomto počtu: 

 

Tabulka č. 3: Počet krajských mandátů po volbách 2017 
 

Volební kraj: Počet mandátů: Volební kraj: Počet mandátů: 

Hlavní město Praha 24 Královéhradecký kraj 11 

Středočeský kraj 26 Pardubický kraj 10 

Jihočeský kraj 13 Kraj Vysočina 10 

Plzeňský kraj 11 Jihomoravský kraj 23 

Karlovarský kraj 5 Olomoucký kraj 12 

Ústecký kraj 13 Zlínský kraj 12 

Liberecký kraj 8 Moravskoslezský kraj 22 
 

Zdroj: ČSÚ 2017a 

Největší počet mandátů získal Středočeský kraj, v jehož rámci odevzdávali své hlasy 

i voliči ze zahraničí, naopak nejméně křesel bylo rozdělováno v rámci kraje Karlovarského, 

jehož počet mandátů byl oproti Středočeskému kraji pětinový. Tabulka č. 4 ukazuje skutečně 

poměrné rozdělení mandátů v rámci jednotlivých volebních krajů bez aplikace jakékoli 

volební formule. Je ovšem nutné dodat, že údaje nejsou ideálně poměrné, neboť výpočet 

stále operuje s pětiprocentní uzavírací klauzulí a různou velikostí volebních obvodů. 
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Tabulka č. 4: Rozdělení mandátů – Ideálně proporční rozdělení 
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Hlavní město Praha 5 4 5 2 1 2 1 3 1 24 

Středočeský kraj 8 4 3 2 2 2 1 2 2 26 

Jihočeský kraj 4 2 1 1 1 1 1 1 1 13 

Plzeňský kraj 4 1 1 1 1 1 – 1 1 11 

Karlovarský kraj 2 1 1 1 – – – – – 5 

Ústecký kraj 5 1 1 2 1 1 – 1 1 13 

Liberecký kraj 3 1 1 1 1 – – – 1 8 

Královéhradecký kraj 4 1 1 1 1 1 1 1 – 11 

Pardubický kraj 3 1 1 1 1 1 1 – 1 10 

Kraj Vysočina 3 1 1 1 1 1 1 – 1 10 

Jihomoravský kraj 7 3 2 3 2 2 2 1 1 23 

Olomoucký kraj 4 1 1 2 1 1 1 – 1 12 

Zlínský kraj 4 1 1 2 1 1 1 – 1 12 

Moravskoslezský kraj 8 2 2 3 2 2 1 1 1 22 

CELKEM 64 24 22 23 16 16 11 11 13 200 

 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

Z tabulky č. 2 můžeme vidět částečnou disproporci mezi ziskem hlasů a celkovým 

počtem mandátů pro jednotlivé subjekty, jejichž příčinu lze hledat ve výsledcích v rámci 

volebních obvodů. Tabulka zobrazuje dva takové případy. Tím prvním je posílení SPD 

oproti Pirátské straně, ačkoli byli Piráti ve volbách úspěšnější. Tuto situaci zapříčinila 

situace v rámci moravských volebních obvodů, ve kterých byla SPD úspěšnější a dokázala 

před Piráty získat náskok. 

Druhou situací je silnější postavení hnutí STAN oproti KDU-ČSL a TOP 09. 

V porovnání s druhým zmíněným subjektem lze hledat nepatrné, ale přesto důležité silnější 

postavení v rámci Moravy a východních Čech, jsou zisky obou subjektů velmi podobné, 

nicméně hnutí STAN zde bylo silnější a na TOP 09 tak mandát již nezbyl. V komparaci se 

ziskem KDU-ČSL lze hledat příčinu ve slabých výsledcích lidovců v západních Čechách, 

čemuž se věnujeme níže. 
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2.1. Volební dělitele 

 

2.1.1. D’Hondtův dělitel 

 

Volební model při použití D’Hondtova dělitele nebude v tomto případě testován, 

neboť se touto volební formulí přepočítávají volební výsledky podle platné legislativy. Jedná 

se tedy o současné rozložení mandátů v Poslanecké sněmovně. 

 

Tabulka č. 5: Rozdělení mandátů – D’Hondtův dělitel 
 

 

A
N

O
 

O
D

S
 

P
ir

á
ti

 

S
P

D
 

K
S

Č
M

 

Č
S

S
D

 

K
D

U
-Č

S
L

 

T
O

P
 0

9
 

S
T

A
N

 

C
E

L
K

E
M

 

Hlavní město Praha 6 5 5 1 1 1 1 3 1 24 

Středočeský kraj 9 4 3 2 2 2 – 2 2 26 

Jihočeský kraj 5 2 1 1 1 1 1 1 – 13 

Plzeňský kraj 5 2 1 1 1 1 – – – 11 

Karlovarský kraj 3 – 1 1 – – – – – 5 

Ústecký kraj 7 1 1 2 1 1 – – – 13 

Liberecký kraj 4 1 1 1 – – – – 1 8 

Královéhradecký kraj 5 1 1 1 1 1 1 – – 11 

Pardubický kraj 4 1 1 1 1 1 1 – – 10 

Kraj Vysočina 4 1 1 1 1 1 1 – – 10 

Jihomoravský kraj 7 3 2 3 2 2 2 1 1 23 

Olomoucký kraj 5 1 1 2 1 1 1 – – 12 

Zlínský kraj 4 1 1 2 1 1 1 – 1 12 

Moravskoslezský kraj 10 2 2 3 2 2 1 – – 22 

CELKEM 78 25 22 22 15 15 10 7 6 200 
 

Zdroj: ČSÚ 2017b 

Můžeme vidět, že D’Hondtův dělitel používající se v českém volebním systému 

v současnosti, zvýhodňuje pozici vítěze voleb, tedy hnutí ANO, které podle této volební 

formule získalo o 14 mandátů více než při ideálně poměrném rozdělení. Ve všech krajích si 

subjekt polepšil o jeden mandát, s výjimkou kraje Zlínského, kde počet křesel zůstává stejný, 

naopak v Ústeckém kraji získalo navíc mandáty dva. Pozice dalších tří stran v pořadí se 

žádným výrazným způsobem nemění, ODS pouze získala jeden mandát navíc, a to v Praze 

oproti SPD, která o mandát přišla. Pirátská strana má počet mandátů identický, a to i 

z hlediska rozdělení do jednotlivých volebních krajů. Zastoupení KSČM, ČSSD a KDU-

ČSL se rovněž zásadním způsobem nezměnila, při přepočtu v rámci D’Hondtova dělitele 
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všechny strany o jeden mandát přišly. KSČM ztratila jeden mandát v kraji Libereckém, 

stejně sociální demokracie v Praze a KDU-ČSL přišla o zastoupení v kraji Středočeském, ve 

všech případech opět na úkor vítěze voleb. 

Poslední dva subjekty, které překonaly uzavírací klauzuli jsou touto formulí 

znevýhodněny nejvíce. Z jedenácti mandátů zde TOP 09 přišla o čtyři, převážně v krajích 

střední velikosti. Konkrétně se jedná o kraje Plzeňský, Ústecký a Královéhradecký. 

Vzhledem k nízké volební podpoře na severní Moravě nezískala mandát ani v kraji 

Moravskoslezském. Ve všech případech, kde pozorujeme tuto ztrátu vidíme opět nárůst 

počtu mandátů pro hnutí ANO. Poslednímu subjektu ve skrutiniu, hnutí STAN obrala 

použitá volební formule nejvíce, jedná se o ztrátu více než poloviny mandátů. Převážně jde 

o deficit v rámci volebních krajů střední velikosti a stejně tak jako u TOP 09 

v Moravskoslezském kraji, opět na úkor vítěze voleb. I přes výrazný úspěch v Libereckém 

kraji zde nedošlo k navýšení zisku mandátů. 

Zatímco se při přepočtu hlasů na mandáty pomocí D’Hondtova dělitele podařilo 

sestavit koalici hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM, v případě rozdělení mandátů dle 

ideálně proporčního zisku by tato možnost nebyla proveditelná. Zatímco D’Hondtův dělitel 

poskytuje koalici 108 mandátů, v případě poměrného rozdělení je to pouhých 96. Možností 

by byla podpora jednoho dalšího subjektu. Spojení například na půdorysu středopravicových 

stran10 zformovaného pro účely ustavení orgánů Poslanecké sněmovny by ani v jednom 

z případů většinu poslanců nevygenerovala, a to ani v případě, že by se k této formaci přidali 

Piráti i ČSSD. 

Abychom účinky D’Hondtova dělitele přeci jen nějakým způsobem otestovali, 

použijeme hypotetický případ voleb do Poslanecké sněmovny 2017 za účasti volební koalice 

KDU-ČSL a STAN11. Předvolební koalici tyto subjekty původně plánovaly, nicméně 

vzhledem k nepříznivým volebním modelům v médiích od této idey upustily, kandidovaly 

každý samostatně a oba také uspěly. V tomto modelu se bude vycházet z hypotetické situace, 

kdy by pro tuto koalici hlasovali všichni voliči, kteří odevzdali hlas straně KDU-ČSL a hnutí 

STAN. Další aspekty voličského rozhodování, jako je názor na tuto volební koalici a ochotu 

pro ni hlasovat, budou pro tento případ zanedbány. Bude vycházet z prostého součtu hlasů 

                                                           
10 Spojení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, tady bývalého Demokratického bloku. 
11 Dále jen Koalice. 
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obou politických subjektů. Koalice by v tom případě získala celkem 555 800 hlasů, tedy 

10,98 % (vlastní výpočet dle údajů ČSÚ, 2017c), potřebnou uzavírací klauzuli pro 

dvoučlenné koalice by tedy splnila a stala by se po ANO a ODS třetím nejúspěšnějším 

subjektem ve volbách. V případě aplikace dělitele na tuto situaci lze očekávat lehké 

zvýhodnění Koalice na úkor hnutí ANO a nejmenšího subjektu ve Sněmovně, tedy TOP 09. 

Zvýhodnění nastane pravděpodobně zejména ve velkých volebních krajích, případně také 

v těch volebních obvodech, kde jeden ze subjektů Koalice výrazně uspěl, tedy Střední 

Čechy, Liberecko, Zlínsko a Jižní Morava. 

 

Tabulka č. 6: Rozdělení mandátů – D’Hondtův dělitel při účasti koalice KDU-ČSL a 

STAN 
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Hlavní město Praha 6 4 3 5 1 1 1 3 24 

Středočeský kraj 9 4 3 3 2 2 2 1 26 

Jihočeský kraj 5 2 1 1 1 1 1 1 13 

Plzeňský kraj 5 1 1 1 1 1 1 – 11 

Karlovarský kraj 3 – – 1 1 – – – 5 

Ústecký kraj 6 1 1 1 2 1 1 – 13 

Liberecký kraj 4 1 1 1 1 – – – 8 

Královéhradecký kraj 5 1 1 1 1 1 1 – 11 

Pardubický kraj 4 1 1 1 1 1 1 – 10 

Kraj Vysočina 4 1 1 1 1 1 1 – 10 

Jihomoravský kraj 7 3 3 2 3 2 2 1 23 

Olomoucký kraj 4 1 2 1 2 1 1 – 12 

Zlínský kraj 5 1 2 1 1 1 1 – 12 

Moravskoslezský kraj 9 2 2 2 3 2 2 – 22 

CELKEM 76 23 22 22 21 15 15 6 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

 Pokud by měl být volební model srovnán s výsledky přepočtenými podle 

D’Hondtova dělitele při účasti devíti samostatných subjektů, pak by hnutí přišlo o mandát 

v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, v obou případech ve prospěch Koalice. ODS by pak 

musela volebnímu bloku přenechat jeden mandát v Praze a na Plzeňsku, Piráti by zůstali na 

současném počtu poslanců. SPD by rovněž přišla o jeden mandát, ovšem nikoli ve prospěch 
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Koalice, ale v rámci Zlínského kraje by ho získalo hnutí ANO, neboť by vykázalo vyšší 

průměr na obsazovaný poslanecký post. ČSSD a KSČM by se účast volební koalice nijak 

nedotkla, TOP 09 by jí pak přenechala jedno poslanecké křeslo v rámci Středočeského kraje. 

Koalice by v tomto případě získala celkem 22 mandátů, tedy o šest více než v případě 

kandidatury dvou samostatných subjektů. Oproti přepočtu při účasti KDU-ČSL a STAN 

samostatně došlo k mírnému oslabení vítězného hnutí ANO, jde sice jen o dvě křesla, spolu 

s ODS se jedná o ztrátu nejvyšší. Po jednom mandátu pak ztrácí SPD a TOP 09. celkově se 

tedy dá říci, že D’Hondtův dělitel mírně znevýhodňuje malé subjekty, velkým a středním 

pak naopak mandáty přidává, do nevýhodné pozice se dostává zejména v těch největších 

volebních krajích. 

Vládní seskupení ANO a ČSSD a podporou KSČM by podle volebního modelu 

ztratilo dvě křesla a mělo by oproti současné situaci pouze 103 mandátů, což je ovšem stále 

nadpoloviční většina. Varianta jednobarevné vlády hnutí ANO s podporou SPD a KSČM by 

v tomto případě dala dohromady 112 křesel. Spojení středopravicových stran by v tomto 

případě rovněž nebylo možné, a to ani při podpoře ze strany Pirátů a ČSSD, neboť by tato 

formace měla pouze 88 poslanců. 

 

2.1.2. Dělitel Sainte-Laguë 

 

V rámci všech volebních dělitelů lze v tomto případě očekávat nejproporčnější 

výsledky blížící se ideálně poměrnému rozdělení mandátů, jak dokazuje ve svých výpočtech 

Tomáš Lebeda, ovšem v rámci stávajících volebních obvodů přívětivější k malým 

subjektům (Lebeda 1998, s. 120 a 124). Mírné zvýhodnění lze čekat u subjektů blízko 

desetiprocentní hranice, tedy ODS, Pirátů a SPD. Naopak hnutí ANO a strany pod hranicí 

deseti procent hlasů budou mít pravděpodobně výsledky velmi podobné ideálnímu 

proporčnímu rozdělení poslaneckých křesel. V celkovém počtu by měly být ve vztahu 

poměrnému rozdělení nejobjektivnější (Gallagher a Mitchell 2005, s. 585). 
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Tabulka č. 7: Rozdělení mandátů – dělitel Sainte-Laguë 
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Hlavní město Praha 6 4 5 1 1 1 1 4 1 24 

Středočeský kraj 8 4 3 2 2 2 1 2 2 26 

Jihočeský kraj 4 2 1 1 1 1 1 1 1 13 

Plzeňský kraj 4 1 1 1 1 1 – 1 1 11 

Karlovarský kraj 2 1 1 1 – – – – – 5 

Ústecký kraj 5 1 1 2 1 1 – 1 1 13 

Liberecký kraj 3 1 1 1 1 – – – 1 8 

Královéhradecký kraj 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Pardubický kraj 3 1 1 1 1 1 1 – 1 10 

Kraj Vysočina 3 1 1 1 1 1 1 – 1 10 

Jihomoravský kraj 7 3 2 3 2 2 2 1 1 23 

Olomoucký kraj 4 1 1 2 1 1 1 – 1 12 

Zlínský kraj 4 1 1 2 1 1 1 – 1 12 

Moravskoslezský kraj 8 2 2 3 2 2 1 1 1 22 

CELKEM 64 24 22 22 16 15 11 12 14 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

Tento dělitel by zajistil téměř ideální poměrné zastoupení jednotlivých subjektů, 

změny mezi zisky jsou pouze minimální. Vítězné hnutí ANO by získalo stejný počet 

mandátů jako při ideálně proporční distribuci, zisky se liší pouze v rámci volebních krajů. O 

jeden mandát navíc by hnutí získalo v Praze, naopak ztrátu by utrpělo v kraji 

Královéhradeckém. Tuto změnu si lze vysvětlit ne tak výrazným náskokem hnutí v rámci 

pražského volebního obvodu, kde je jeho volební zisk blízký Pirátům a ODS, pohybuje se 

tedy okolo dvacetiprocentní hranice, což v kombinaci s dělitelem Sainte-Laguë představuje 

výhodu. Zisk ODS a Pirátské strany je rovněž v celkovém součtu totožný jako při 

proporčním rozdělení, a to i v rámci volebních krajů. SPD jeden mandát v Praze ztratila, 

stejně tak ČSSD. Zisk komunistů je rovněž stejný jako bez volební formule nejen na 

celostátní úrovni, ale i v rámci regionů. 

Poslední tři subjekty, které se umístily těsně nad pětiprocentní hranicí jsou v součtu 

při aplikaci tohoto volebního dělitele lehce zvýhodněny. Ačkoli získala KDU-ČSL více 

hlasů než TOP 09 a STAN, z hlediska součtu poslaneckých křesel dopadla tato strana ze 

všech tří nejhůř, stejně jako v ideálně poměrném rozložení křesel. Na TOP 09 ztrácí jeden, 

na hnutí STAN dokonce tři mandáty. Ztrátu lidovců na úkor dalších dvou zmíněných 
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subjektů lze hledat ve volebních ziscích v rámci severních a západních Čech, kde si KDU-

ČSL dokázala získat hlasy velmi malé části voličů, v Ústeckém kraji dokonce méně než dvě 

procenta z nich (ČSÚ, 2017c). V plzeňském, karlovarském, ústeckém a libereckém regionu 

skončila v počtu hlasů až za TOP 09 a STAN. Právě tato ztráta a nezískání mandátu se 

projevuje v celkovém součtu poslaneckých křesel. Celkově ale počet poslaneckých míst ve 

volebních obvodech kopíruje zisk při nevyužití volební formule pro přepočítávání hlasů, 

stejný případ se dá sledovat u TOP 09, která si polepšila pouze o jeden pražský mandát. 

Hnutí STAN posílil dělitel Sainte-Laguë o jeden mandát na úkor vítěze voleb, a to na 

Královéhradecku. Tato volební formule tedy ve výsledku produkuje velmi podobné 

výsledky ideálně poměrnému rozdělení poslaneckých křesel, ze všech volebních dělitelů se 

tedy ke všem politickým stranám chová nejspravedlivěji, a to i v případě malých volebních 

krajů. 

Vzhledem k podobnosti výsledků s ideálně poměrnou distribucí, ani tato varianta by 

neumožňovala vznik stávající koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM. Oproti výše zmíněné 

situaci si tato formace dokonce o jeden mandát pohoršila na 95 poslanců, koalice by se tedy 

musela opřít o hlasy některého z dalších sněmovních subjektů. Jednou z možných variant by 

vzhledem k rozdělení mandátů a vyjádření politiků byla v tomto případě například 

jednobarevná vláda ANO s podporou SPD a KSČM, která by měla podporu 102 poslanců, 

z čehož lze logicky usoudit, že vláda středopravicových stran by ani v případě podpory ze 

strany Pirátů a ČSSD nebyla většinová. 

 

2.1.3. Dělitel Imperiali 

 

V tomto případě lze očekávat, že dělitel Imperiali přinese výrazně disproporční 

výsledky ve prospěch vítězného hnutí, jehož výsledek mi se mohl blížit až nadpoloviční 

většině poslaneckých míst na což upozorňuje řada českých politologů (Chytilek et al. 2009, 

s. 198). Zároveň značným způsobem oslabí nejmenší subjekty blízko pětiprocentní hranice. 

Nejmarkantnější projevy volební formule, lze očekávat zejména v nejmenších volebních 

krajích, kde se na malé strany mandátu nedostane. V rámci volebních výsledků podle metody 

Imperiali můžeme rovněž očekávat také situaci, kdy bude vítězi voleb stačit uzavřít koalici 

s pouze jednou další politickou stranou právě z důvodu, že se jeho volební zisk může blížit 

nadpoloviční většině mandátů. 
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Tabulka č. 8: Rozdělení mandátů – dělitel Imperiali 
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Hlavní město Praha 7 5 5 1 – 1 – 4 1 24 

Středočeský kraj 10 4 4 2 2 1 – 1 2 26 

Jihočeský kraj 7 2 1 1 1 1 – – – 13 

Plzeňský kraj 6 2 1 1 1 – – – – 11 

Karlovarský kraj 4 – – 1 – – – – – 5 

Ústecký kraj 8 1 1 2 1 – – – – 13 

Liberecký kraj 4 1 1 1 – – – – 1 8 

Královéhradecký kraj 7 2 1 1 – – – – – 11 

Pardubický kraj 6 1 1 1 1 – – – – 10 

Kraj Vysočina 5 1 1 1 1 1 – – – 10 

Jihomoravský kraj 9 3 2 3 2 2 2 – – 23 

Olomoucký kraj 7 1 1 1 1 – 1 – – 12 

Zlínský kraj 6 1 1 2 – – 2 – – 12 

Moravskoslezský kraj 11 1 2 4 2 1 1 – – 22 

CELKEM 97 25 22 22 12 7 6 5 4 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ, 2017c 

Dělitel Imperiali ukazuje výraznou disproporci, která se projeví zejména při pohledu 

na vítěze voleb a dále na malé politické subjekty. Vítězné hnutí ANO by získalo o 33 

mandátů více než při ideálně poměrném rozdělení, přičemž by si připsalo bezmála polovinu 

všech mandátů, a to 97. V šesti volebních obvodech by získalo navíc tři mandáty, konkrétně 

v jižních Čechách, na Ústecku, Královéhradecku, Pardubicku, Olomoucku a 

Moravskoslezsku. V sedmi z volebních obvodů by vítěze voleb formule posílila o dva 

mandáty, pouze v Libereckém kraji by získalo navíc jen jeden mandát. V několika volebních 

krajích získal vítěz voleb dokonce nadpoloviční většinu rozdělovaných mandátů, tento jev 

je nejmarkantnější v nejmenších krajích. V Karlovarském kraji získalo hnutí ANO 80 % 

všech křesel určených pro tento volební obvod, ačkoli jeho volební zisk zde činil přibližně 

35 % hlasů (ČSÚ 2017c). 

 Zisky ODS, Pirátů a SPD se výrazným způsobem nezměnily, oproti poměrnému 

rozdělení si první jmenovaná celkově polepšila o jeden mandát, v rámci volebních krajů 

posílila v Praze, Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Naopak o jednoho zákonodárce by 

přišla na Ostravsku, v rámci Karlovarského kraje by zastoupení vůbec neměla. Pirátská 

strana se v celkovém počtu poslanců nezměnila, změny nastávají pouze v rámci jednotlivých 
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volebních obvodů. Stejně jako ODS by ztratila zástupce v rámci Karlovarska, naopak ve 

Středočeském kraji by získala jednoho poslance navíc. Hnutí SPD by oproti poměrnému 

rozdělení mandátů ztratilo pouze jedno pražské křeslo. Komunistická strana Čech a Moravy 

by v celkovém počtu oslabila o čtyři mandáty. V pražském volebním obvodu by i přes vyšší 

počet rozdělovaných křesel poslance nezískala z důvodu nízkého volebního výsledku. Další 

poslanecké posty by ztratila v rámci kraje Libereckého, Královéhradeckého a Zlínského, a 

to ve prospěch hnutí ANO, posledním případě z důvodu vysokého zisku KDU-ČSL. 

 Poslední čtyři subjekty na účinky dělitele Imperiali doplatily nejvíce, zejména pak 

ČSSD, která by svůj zisk snížila oproti poměrnému rozdělení z šestnácti mandátů na sedm. 

Poslanecká křesla by sociální demokraté získali pouze v rámci největších volebních obvodů, 

tedy Praze, Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, přičemž v posledním 

jmenovaném by získali dva mandáty. Křesla v dalších krajích by strana získala pouze 

v jižních Čechách a na Vysočině, kde měla vůbec nejlepší procentuální výsledek. KDU-ČSL 

by získala celkem šest mandátů, všechny v rámci moravských krajů, kde měla nejlepší 

volební výsledky. Lidovci by tak byli zároveň jedinou stranou, která by při použití dělitele 

Imperiali nezískala poslanecký mandát pro svého volebního lídra, který kandidoval v rámci 

Královéhradeckého kraje. Případ TOP 09 je podobný situaci lidovců s tím, že ze svých pěti 

poslanců by získala čtyři pouze v rámci Prahy, kde měla v rámci celé republiky nejlepší 

volební výsledek. Poslední křeslo by získala v rámci Středočeského kraje. Hnutí STAN by 

podobně jako ČSSD na volební formuli doplatilo nejvíce, místo třinácti by získalo pouze 

čtyři mandáty, a to opět ve velkých volebních krajích Praze a Střední Čechy a dále na 

Liberecku, kde obdržela svůj nejlepší volební výsledek a ze všech subjektů zde obsadilo 

druhé místo. Dělitel tedy ve výsledku výrazně zvýhodnila jeden velký politický subjekt, 

který je v Poslanecké sněmovně zastoupen. Potvrdily se i účinky volební formule v malých 

volebních krajích, kde vítěz obsadil více než polovinu mandátů, jako například v již 

zmíněném Karlovarském kraji, ale i v dalších. 

 Tento volební dělitel by vítěze voleb zvýhodnil takovým způsobem, že by k sestavení 

většinové vlády potřeboval pouze jednoho koaličního partnera, v tomto případě kterýkoli 

subjekt v Poslanecké sněmovně. Současná koalice by celkově obsadila 116 mandátů, 

nepotřebovala by ani podporu KSČM, neboť bez ní by disponovala rovněž nadpoloviční 

většinou 104 poslanců. Vytvoření většinové koalice bez účasti hnutí ANO by bylo možné 
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pouze v případě spojení všech ostatních osmi subjektů, což lze vzhledem k animozitám mezi 

některými z nich považovat za velmi nepravděpodobné. 

 

2.1.4. Dánský dělitel 

 

U Dánského dělitele lze očekávat naopak výrazné zvýhodnění malých politických 

subjektů, zejména pak těch okolo pětiprocentní hranice, tedy KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. 

Naopak hnutí ANO by mělo být oproti ideálně proporčnímu rozdělení mandátů oslabeno, a 

to právě na úkor malých stran. V takovém případě lze očekávat problémy ve formování 

vládní koalice. Vítěz voleb by v tomto případě mohl mít problém sestavit vládu na půdorysu 

současné koalice. Naopak je možné, ODS by byla schopná vytvořit s ostatními 

středopravými stranami většinu, případně s podporou Pirátů a ČSSD. 

 

Tabulka č. 9: Rozdělení mandátů – Dánský dělitel 
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Hlavní město Praha 5 4 5 2 1 2 1 3 1 24 

Středočeský kraj 8 4 3 2 2 2 1 2 2 26 

Jihočeský kraj 4 2 1 1 1 1 1 1 1 13 

Plzeňský kraj 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Karlovarský kraj 2 1 1 1 – – – – – 5 

Ústecký kraj 5 1 1 2 1 1 – 1 1 13 

Liberecký kraj 2 1 1 1 1 1 – – 1 8 

Královéhradecký kraj 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Pardubický kraj 3 1 1 1 1 1 1 – 1 10 

Kraj Vysočina 3 1 1 1 1 1 1 – 1 10 

Jihomoravský kraj 7 3 2 3 2 2 2 1 1 23 

Olomoucký kraj 3 1 1 2 1 1 1 1 1 12 

Zlínský kraj 4 1 1 2 1 1 1 – 1 12 

Moravskoslezský kraj 7 2 2 3 2 2 2 1 1 22 

CELKEM 59 24 22 23 16 17 13 12 14 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ, 2017c 
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Zatímco dělitel Imperiali by měl ve vztahu k vítěznému hnutí ANO disproporční ve 

smyslu zvýhodnění, Dánský dělitel by na subjekt působil přesně opačným efektem, i když 

na tak markantním. Oproti ideálně poměrnému rozdělení křesel zde dochází ke ztrátě pěti 

mandátů, a to v Plzeňském, Libereckém, Královéhradeckém, Olomouckém a 

Moravskoslezském kraji. Zisk ODS by se nejen na celostátní úrovni, ale i v rámci 

jednotlivých volebních krajů nezměnil, stejně tak i mandáty pro Pirátskou stranu a SPD. 

Dalo by se tedy říct, že Dánský dělitel se vůči středně velkým stranám se v tomto případě 

chová jako ideálně poměrný. Stejné účinky jako v ideálně poměrném systému lze sledovat i 

ve vztahu k další straně ve skrutiniu, a to KSČM. 

 Další subjekty ve skrutiniu, které se pohybují v pásmu od pěti do sedmi procent hlasů 

jsou naopak Dánským dělitelem lehce zvýhodněny, právě na úkor vítězného hnutí ANO. 

ČSSD by si o jeden mandát polepšila v rámci Libereckého kraje, kde by na ni oproti 

poměrnému rozdělení mandát zbyl, ačkoli se její volební zisk blíží v tomto volebním obvodu 

pětiprocentní hranici (ČSÚ 2017c). V ostatních krajích se zisky křesel pro tuto stranu 

nemění. KDU-ČSL by Dánský dělitel pomohl k zisku dvou mandátů navíc, a to v rámci 

Moravskoslezského regionu, který je velký a na lidovce zde zbyde i druhý mandát. Dále pak 

ale i v Plzeňském kraji, tedy v obvodu, kde má tento subjekt poměrně slabou voličskou 

základnu stejně jako ve všech ostatních západočeských krajích, v těchto volbách zde získal 

pouze 3,5 % hlasů a obvykle zde nezískává žádný mandát, a to nejen při použití D’Hondtova 

dělitele, ale i ideálně poměrném rozdělení. Je ovšem nutné dodat, že právě na Plzeňsku měla 

KDU-ČSL v porovnání s ostatními kraji v západních Čechách podporu nejvyšší. Subjekty 

TOP 09 a STAN by si shodně polepšily o jedno poslanecké křeslo. Prvně jmenovaný z nich 

by získal zastoupení na úkor hnutí ANO na Olomoucku, Starostové v rámci kraje 

Královéhradeckého. V rámci obou regionů lze pozorovat to, že i když zisk ANO přesahuje 

v obou regionech třicetiprocentní hranici, tak Dánský dělitel pomáhá k mandátu i malým 

subjektům, ačkoli by při poměrném rozdělování neměli nárok. Typickou ukázkou je právě 

situace TOP 09 v rámci Olomouckého kraje, kde strana získala jen 3,2 % hlasů (ČSÚ 2017c) 

a Dánský dělitel jí přesto mandát přidělil, byť se nejedná o výrazně velký volební kraj. 

 Jak již bylo zmíněno, ideálně proporční rozdělení mandátů by současné koalici 

s podporou KSČM nadpoloviční většinu nezajistilo, nelze se proto divit, že účinky Dánského 

dělitele by situaci nezlepšily, naopak by postavení těchto tří subjektů v součtu ještě více 

znevýhodnily. Formace by se opírala pouze o 92 mandátů, musela by se tedy spolehnout na 
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hlasy některé z dalších politických stran, v případě SPD by to bylo 115 mandátů. Ani 

varianta jednobarevné vlády ANO s podporou SPD a KSČM by nebyla možná, neboť při 

hlasech 98 poslanců těchto tří subjektů stále nejde o nadpoloviční většinu. Možnou variantou 

by v tomto případě byla široká koalice stran pravého středu, ale pouze při účasti Pirátů a 

ČSSD. I v takovém případě by se však vláda opírala pouze o křehkou většinu 102 hlasů 

v Poslanecké sněmovně. 

 

2.2. Volební kvóty 

 

 Následující podkapitola se věnuje rozdělení mandátů v Poslanecké sněmovně podle 

volebních kvót. Jedním z charakteristických rysů těchto volebních formulí je to, že nedokáží 

rozdělit všechny mandáty již v rámci prvního skrutinia, proto je třeba nerozdělené mandáty 

přesunout do skrutinia druhého. V práci bude k rozdělování zbylých mandátů používat 

metodu největších zbytků. V tabulkách zobrazujících získané mandáty jsou u každého 

politického subjektu dva sloupce. První z nich uvádí počet mandátů dle použité kvóty, druhý 

křesla získaná ve druhém skrutiniu metodou největších zbytků. 

 

2.2.1. Hareova kvóta 

 

Od prvních z testovaných volebních kvót lze předpokládat především problém 

nerozdělení velkého množství poslaneckých křesel v rámci prvního skrutinia, zvláště 

v tomto případě, kdy se mandáty rozdělují mezi velké množství politických stran, na což 

poukazuje Tomáš Lebeda (2008, s. 77-78). V otázce poměrnosti volební formule můžeme 

očekávat pravděpodobně nejproporčnější rozložení ze všech volebních kvót, podobně jako 

u dělitele Sainte-Laguë. Takový výsledek je pravděpodobný zejména proto, že volební kvóta 

má povahu prostého podílu hlasů a rozdělovaných mandátů, výsledky by se mohly tedy 

velmi blížit ideálně poměrnému rozdělení. 
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Tabulka č. 10: Rozdělení mandátů – Hareova kvóta 
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Hlavní město Praha 4 1 3 1 4 1 1 1 1 – 1 1 1 – 3 – 1 – 19 5 

Středočeský kraj 7 1 3 1 3 – 2 – 1 1 1 1 – 1 1 1 2 – 20 6 

Jihočeský kraj 3 1 1 1 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – 1 6 7 

Plzeňský kraj 3 1 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – – – 1 – 1 6 5 

Karlovarský kraj 1 1 – 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – – 1 4 

Ústecký kraj 4 1 1 – 1 – 1 1 1 – – 1 – – – 1 – 1 8 5 

Liberecký kraj 2 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – – – – – 1 – 3 5 

Královéhradecký kraj 3 1 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – 1 – – 6 5 

Pardubický kraj 3 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – – – 1 6 4 

Kraj Vysočina 2 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – – 1 2 8 

Jihomoravský kraj 6 1 2 1 2 – 2 1 1 1 1 1 2 – 1 – – 1 17 6 

Olomoucký kraj 3 1 1 – 1 – 1 1 1 – – 1 – 1 – – – 1 7 5 

Zlínský kraj 3 1 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 1 – – – – 1 7 5 

Moravskoslezský kraj 7 1 1 1 1 1 3 – 1 1 1 1 1 – – 1 – 1 15 7 

CELKEM 64 24 22 23 16 16 11 11 13 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

 Pokud by měla být vybírána volební formuli, která by nejlépe odrážela proporční 

zastoupení politických subjektů v Poslanecké sněmovně, pak je Hareova kvóta ideálním 

kandidátem. Výpočet této volební formule je identický s rozdělením dle ideálně proporčního 

zastoupení, a to nejen na úrovni celostátní, ale i v rámci volebních krajů. Největší slabinou 

této kvóty je však nízký počet rozdělených mandátů v rámci prvního skrutinia. V modelu 

sněmovních voleb 2017 by Hareova kvóta rozdělila pouze 124 křesel, tedy 62 % celkových 

mandátů, podíl distribuovaných postů se však v rámci volebních krajů liší dle volebních 

výsledků jednotlivých stran. Zatímco ve velkých krajích by se rozdělila nadpoloviční většina 

mandátů a většina subjektů ve skrutiniu kvótu překoná, menší volební obvody jsou v tomto 

ohledu problematické. V našem modelu se to nejvíce projevuje v rámci Karlovarského kraje 

a Vysočiny, kde Hareova kvóta rozdělí pouze 20 % mandátů. Hnutí ANO v těchto krajích 

získalo téměř trojnásobek hlasů oproti druhému v pořadí (ČSÚ, 2017c), přičemž pouze vítěz 

voleb překoná výši kvóty a další subjekty se proto dostanou k mandátu až ve druhém 

skrutiniu. 
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 Vzhledem k tomu, že výsledky podle Hareovy kvóty se shodují s počty mandátů při 

ideálně proporčním rozdělení, tak i koaliční modely by vypadaly stejně. Hnutí ANO by se 

tedy muselo dohodnout na koalici s dalšími minimálně čtyřmi subjekty. 

 

2.2.2. Hagenbach-Bischoffova kvóta 

Oproti prosté kvótě lze u Hagenbach-Bischoffovy kvóty předpokládat vyšší podíl 

rozdělených mandátů v rámci prvního skrutinia vlivem navýšení dělitele ve vzorci pro 

výpočet hodnoty této kvóty. Předpokládat lze rovněž mírné posílení hnutí ANO jakožto 

vítěze voleb (Klíma 2001, s. 75) a které je jediným subjektem, který má zároveň oproti druhé 

straně v pořadí výrazný odstup. 

 

Tabulka č. 11: Rozdělení mandátů – Hagenbach-Bischoffova kvóta 
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Hlavní město Praha 5 – 4 – 4 1 1 1 1 – 1 1 1 – 3 – 1 – 21 3 

Středočeský kraj 7 1 3 1 3 – 2 – 1 1 1 1 – 1 1 1 2 – 20 6 

Jihočeský kraj 4 – 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 9 4 

Plzeňský kraj 3 1 1 – 1 – 1 – 1 – – 1 – – – 1 – 1 7 4 

Karlovarský kraj 2 – – 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – – 2 3 

Ústecký kraj 5 – 1 – 1 – 1 1 1 – – 1 – – – 1 – 1 9 4 

Liberecký kraj 2 1 – 1 1 – – 1 – 1 – – – – – – 1 – 4 4 

Královéhradecký kraj 3 1 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – 1 – – 6 5 

Pardubický kraj 3 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – – – 1 6 4 

Kraj Vysočina 3 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – – – 1 9 1 

Jihomoravský kraj 6 1 2 1 2 – 2 1 1 1 2 – 2 – 1 – – 1 18 5 

Olomoucký kraj 4 – 1 – 1 – 1 1 1 – – 1 1 – – – – 1 9 3 

Zlínský kraj 3 1 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 1 – – – – 1 7 5 

Moravskoslezský kraj 8 – 1 1 1 1 3 – 2 – 2 – 1 – – 1 – 1 18 4 

CELKEM 64 24 22 23 16 16 11 11 13 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

 

 Volební model při použití Hagenbach-Bischoffovy kvóty přináší totožné výsledky 

jako při aplikování prosté Hareovy kvóty na celostátní i regionální úrovni. Jediná změna 
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nastává v počtu rozdělených mandátů v rámci prvního skrutinia, který je vyšší než při užití 

Hareovy kvóty tak, jak je obecně popisováno v povinné literatuře. Při použití této volební 

formule bylo v první skrutinia rozděleno 145 mandátů, tedy 72,5 % z celkového počtu 

rozdělovaných křesel. Nejmenší počet mandátů je v prvním skrutiniu rozdělen v rámci 

nejmenších volebních obvodů, tedy na Liberecku a Karlovarsku, kde rozdělená křesla 

nepřesahují polovinu určených poslaneckých míst. Naopak největší nárůst oproti Hareově 

kvótě nastává na Vysočině, kde na druhé skrutinium zbývá pouze jedno křeslo a zároveň jde 

o region, kde je největší podíl rozdělených mandátů v rámci prvního skrutinia. 

 Hnutí ANO, které volby vyhrálo, získá pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty 58 

z 64 mandátů, malé strany jsou pak schopné získat v rámci volebního kraje mandát až 

v rámci druhého kola rozdělování poslaneckých křesel, v prvním z nich obvykle jen 

v případě, že se jejich volební zisk v rámci daného obvodu vymyká hladině celostátního 

volebního výsledku, případně se jedná o velký volební kraj s velkým počtem rozdělovaných 

mandátů a na tyto strany zde mandáty zbude. Pokud jde o možnosti koaličního uspořádání, 

jde o stejný případ jako při ideálním poměrném rozdělení a při použití Hareovy kvóty. 

 

2.2.3. Kvóta Imperiali 

 Vlivem snížení dělitele v rámci výpočtu volební kvóty dojde k rozdělení většího 

množství mandátů než v případě předchozích dvou volebních kvót. Zároveň bude 

pravděpodobně ještě více zvýhodněno hnutí ANO, jak tvrdí Gallagher a Mitchell (2005, s. 

588). Zároveň je možné, že se výsledky budou blížit podobě volebního modelu za základě 

D’Hondtova dělitele, jak tvrdí Tomáš Lebeda (2008, s. 83) a Michal Klíma (2001, s. 76). 

 

Tabulka č. 12: Rozdělení mandátů – Kvóta Imperiali 
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Hlavní město Praha 5 – 4 – 4 1 1 1 1 – 1 1 1 – 3 – 1 – 21 3 

Středočeský kraj 8 – 3 1 3 – 2 – 2 – 1 1 – 1 1 1 2 – 22 4 

Jihočeský kraj 4 – 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 9 4 

Plzeňský kraj 4 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – – – 1 – 1 9 2 
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Karlovarský kraj 2 – – 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – – 2 3 

Ústecký kraj 5 1 1 – 1 – 1 1 1 – – 1 – – – 1 – – 9 4 

Liberecký kraj 2 1 1 – 1 – 1 – – 1 – – – – – – 1 – 6 2 

Královéhradecký kraj 4 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – 1 – – 7 4 

Pardubický kraj 3 1 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – – – – 6 4 

Kraj Vysočina 3 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – – – 1 9 1 

Jihomoravský kraj 6 1 2 1 2 – 2 1 2 – 2 – 2 – 1 – – 1 19 4 

Olomoucký kraj 4 – 1 – 1 – 1 1 1 – 1 – 1 – – – – 1 10 2 

Zlínský kraj 4 – 1 – 1 – 1 1 – 1 – 1 1 – – – – 1 8 4 

Moravskoslezský kraj 8 – 1 1 2 – 3 – 2 – 2 – 1 – – 1 – 1 19 3 

CELKEM 66 24 22 23 16 16 11 11 11 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

 

 Zatímco předchozí dvě kvóty přináší stejné výsledky jako ideálně proporční 

rozdělení, kvóta Imperiali již přináší drobné změny ve vztahu k velkým a malým stranám. 

Hnutí ANO by získalo navíc dva mandáty, a to v Ústeckém a Pardubickém kraji. Obě křesla 

by si připsalo na úkor hnutí STAN, které by v těchto krajích svého zástupce ztratilo. 

 Snížením hodnoty kvóty vlivem navýšení počtu mandátů při jejím výpočtu zde opět 

dochází k situaci, kdy je počet křesel rozdělených v prvním skrutiniu vyšší. V tomto případě 

je to 156 mandátů, tedy 78 % ze všech poslaneckých míst. Nejnižší počet křesel 

rozdělovaných v prvním skrutiniu je opět v Karlovarském kraji, který se stává jediným 

krajem, kde není rozdělena více než polovina mandátů, nejvyšší pak na Vysočině. Při 

pohledu z perspektivy politických stran získala nejméně mandátů v rámci druhého skrutinia 

Pirátská strana, a to na Karlovarsku a v Praze, kde je jednalo o její páté křeslo. Největší 

nárůst naopak zaznamenalo hnutí Starostové a nezávislí, které v tomto kole rozdělování 

mandátů získalo sedm z celkových jedenácti křesel. 

 Současná koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM by ani při rozdělení mandátů 

kvótou Imperiali nadpoloviční většinu poslanců nezískala, disponovala by pouze 98 hlasy. 

Přichází zde varianta jednobarevné vlády ANO za podpory SPD a KSČM, která by se mohla 

opřít o podporu ze strany 105 poslanců. Další varianty koaličního uspořádání by v tomto 

případě nebyly proveditelné, včetně varianty spojení středopravicových stran s podporou 

Pirátů a ČSSD, která by měla pouze 95 mandátů. 
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2.2.4. Zesílená kvóta Imperiali 

Výsledky podle této kvóty budou podobné jako účinky kvóty Imperiali bez zesílení 

v rámci dělitele při výpočtu hodnoty kvóty. Dojde pravděpodobně rovněž k posílení vítěze 

voleb a zároveň bude rozdělen ještě větší podíl mandátů. 

 

Tabulka č. 13: Rozdělení mandátů – Zesílená kvóta Imperiali 
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Hlavní město Praha 5 – 4 – 4 1 1 1 1 – 1 1 1 – 3 – 1 – 21 3 

Středočeský kraj 8 – 3 1 3 – 2 – 2 – 1 1 – 1 1 1 2 – 22 4 

Jihočeský kraj 4 – 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 9 4 

Plzeňský kraj 4 – 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – – – – – – 1 9 2 

Karlovarský kraj 2 1 – – – 1 1 – – – – – – – – – – – 3 2 

Ústecký kraj 6 – 1 – 1 – 2 – 1 1 1 – – – – – – – 12 1 

Liberecký kraj 3 – 1 – 1 – 1 – – 1 – – – – – – 1 – 7 1 

Královéhradecký kraj 4 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – 1 – 1 – – 7 4 

Pardubický kraj 4 – 1 – 1 – 1 – 1 – – 1 – 1 – – – – 8 2 

Kraj Vysočina 3 1 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – – – – 9 1 

Jihomoravský kraj 7 – 3 – 2 – 3 – 2 – 2 – 2 – 1 – – 1 22 1 

Olomoucký kraj 4 1 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 1 – – – – – 11 1 

Zlínský kraj 4 – 1 – 1 – 1 1 1 – 1 – 1 – – – – 1 10 2 

Moravskoslezský kraj 8 1 1 1 2 – 3 – 2 – 2 – 1 – – – – 1 19 3 

CELKEM 70 24 22 23 17 16 11 8 9 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

 

 Prostá verze kvóty Imperiali přinesla mírné posílení největšího subjektu 

v Poslanecké sněmovně a zároveň dokázala v prvním skrutiniu rozdělit větší množství 

mandátů než Hareova a Hagenbach-Bischoffova kvóta. Stejné účinky má i její zesílená 

verze, avšak v ještě markantnějším provedení. Snížení dělitele ve vzorci ještě více snížilo 

hodnotu kvóty a první skrutinium tedy mohlo určit příjemce více mandátů. V tomto případě 

došlo k rozdělení 169 křesel, tedy 84,5 % z celkového počtu. V žádném z volebních obvodů 

nedošlo k rozdělení méně než poloviny určených mandátů, naopak v pěti krajích zbyl po 

prvním skrutiniu pouze jedno křeslo. 



57 

 

 Hnutí ANO by jako vítěz voleb posílilo oproti ideálně poměrnému rozdělení celkem 

o šest mandátů, konkrétně v Karlovarském, Ústeckém, Pardubickém, Olomouckém, 

Moravskoslezském kraji a na Vysočině. ODS by v součtu získala stejný počet mandátů jako 

při poměrné distribuci, ale nastávají zde změny v rámci jednotlivých volebních obvodů. 

Zatímco v Karlovarském kraji by mandát ztratila ve prospěch hnutí ANO, na Plzeňsku by 

odebrala mandát TOP 09. V případě Pirátů a SPD se situace nemění v celku ani ve volebních 

krajích. Stejný případ můžeme pozorovat i u ČSSD. Komunisté by při použití posílené kvóty 

Imperiali o jeden mandát posílili na Ústecku, kde by na ně zbyl jeden poslanec navíc při 

distribuci v rámci druhého skrutinia. KDU-ČSL by se ocitla ve stejné situaci jako při 

poměrném rozdělení. Poslední dva subjekty nad uzavírací klauzulí by při použití této volební 

formule oslabily. TOP 09 by ztratila po jednom mandátu na Ostravsku a Ústecku. Ve druhém 

z nich by přišlo o poslance i hnutí STAN, kde by si na jejich úkor připsalo křeslo ANO a 

KSČM. Další ztráty hnutí pak můžeme pozorovat v Plzeňském a Pardubickém kraji a na 

Vysočině. Obecně tak můžeme říct, že volební formule mírně zvýhodňuje velké subjekty na 

úkor malých. 

 Vládě hnutí ANO a sociálních demokratů podporovaná komunisty by tato kvóta jako 

jediná vygenerovala většinu v Poslanecké sněmovně, mohla by se v tomto případě opírat o 

většinu 103 poslaneckých křesel. Možností by byla i jednobarevná vláda vítězného hnutí za 

podpory SPD Tomia Okamury a komunistů, pro kterou by v takovém případě ve Sněmovně 

zvedlo ruku 110 zákonodárců. V případě, že by vládu měla sestavovat ODS a z koaličních 

jednání vyřadila hnutí ANO většinu by s největší pravděpodobností nezískala. Můžeme 

předpokládat, že by o koalici nevyjednávala ani s SPD a KSČM, proto i kdyby se spojila se 

zbylými pěti subjekty, dosahovala by pouze 90 mandátů. 

 

2.3. Modely dle zamýšlených volebních reforem 

 

 Následující část analytické části práce je věnována modelování podoby složení 

Poslanecké sněmovny v případě prosazení volebních reforem z doby Opoziční smlouvy a 

druhé Topolánkovy vlády, které byly podrobně popsány výše. 
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2.3.1. Reforma volebního systému z období Opoziční smlouvy 

 

 Náš volební model vychází z 35 volebních obvodů je konstruováno podle návrhu 

vlády a Ministerstva vnitra (Zákon č. 204/2000 Sb.), kdy dochází ke spojování okresů na 

pražských volebních obvodů, zároveň jsou volební obvody zachovány v konturách 

samosprávných krajů. Rovněž mají také přibližně stejnou velikost a rozděluje se v nich od 

čtyř do osmi mandátů. Je splněna tedy i podmínka toho, že počet rozdělovaných mandátů 

v kraji nesmí klesnout pod čtyři. Hlasy voličů ze zahraničí, které byly ve volbách v roce 

2017 připočítávány ke Středočeskému kraji, byly rovnoměrně rozděleny mezi jeho čtyři 

volební obvody. 

V tomto modelu výsledků lze očekávat výrazný nárůst hnutí ANO, které volby 

vyhrálo, bude se zcela jistě blížit nadpoloviční většině hlasů, velmi pravděpodobně ji i 

překoná vzhledem, k tomu, že bylo jediným subjektem, který měl takto výraznou podporu. 

U ostatních stran můžeme čekat oslabení, zejména pak u subjektů blízko pětiprocentní 

hranice. Není vyloučeno, že na některý z nich mandát vůbec nezbude. 

 

Tabulka č. 14: Rozdělení mandátů – Reforma podle Opoziční smlouvy 
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Praha I 2 1 2 – – – – 1 – 6 

Praha II 2 1 2 – – – – 1 – 6 

Praha III 2 2 2 – – – – 1 – 7 

Praha IV 3 1 2 – – – – – – 6 

Kolín 3 2 1 – – – – – 1 7 

Mladá Boleslav 4 1 1 – – – – – – 6 

Kladno 4 2 1 – – – – – – 7 

Příbram 4 1 1 – – – – – – 6 

České Budějovice 4 1 1 1 – – – – – 7 

Tábor 4 1 1 – – – – – – 6 

Plzeň-město 4 1 1 – – – – – – 6 

Domažlice 4 – – 1 – – – – – 5 

Karlovy Vary 4 – – 1 – – – – – 5 

Most 4 – – 1 – – – – – 5 

Teplice 4 – – – – – – – – 4 

Ústí nad Labem 4 – – – – – – – – 4 

Liberec 4 1 1 1 – – – – 1 8 
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Hradec Králové 4 – 1 – – – – – – 5 

Trutnov 4 1 – 1 – – – – – 6 

Pardubice 4 1 – – – – – – – 5 

Svitavy 4 – 1 – – – – – – 5 

Jihlava 4 1 1 – – – – – – 6 

Třebíč 4 – – – 1 – – – – 5 

Brno-město 3 2 1 1 – – – – – 7 

Hodonín 3 – – 1 – – 1 – – 5 

Vyškov 3 – – 1 – – – – – 4 

Znojmo 4 1 – 1 – – – – – 6 

Olomouc 4 1 1 1 – – – – – 7 

Přerov 4 – – 1 – – – – – 5 

Zlín 4 1 – 1 – – 1 – – 7 

Kroměříž 3 – – 1 – – 1 – – 5 

Ostrava-město 4 – – 1 – – – – – 5 

Karviná 3 – – 1 – – – – – 4 

Frýdek-Místek 5 – 1 1 – – – – – 7 

Bruntál 4 – – 1 – – – – – 5 

CELKEM 128 23 22 18 1 0 3 3 2 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017e 

  

Reforma volebního systému z pera ČSSD a ODS by přinesla pohodlnou většinu 

vítěznému hnutí ANO, která by v tomto případě dokonce přesahovala většinu ústavní. Hnutí 

by si připsalo dvojnásobek mandátů oproti poměrnému rozdělení. K nárůstu počtu mandátů 

dochází bez výjimky v rámci všech volebních krajů, na dvou z nich lze demonstrovat účinky 

modifikovaného D’Hondtova dělitele, neboť celý kraj tvoří jeden volební obvod. 

V Karlovarském kraji by hnutí získalo čtyři z pěti mandátů, tedy 80 % z nich, v Libereckém 

kraji pak vzhledem k lepším výsledkům ostatních subjektů čtyři z osmi. Koudelkova 

modifikace dělitele tedy ještě více zvýhodňuje velké strany. U ODS, Pirátů a SPD by došlo 

pouze k mírnému znevýhodnění, a to o jeden, v případě SPD o čtyři mandáty. Nedosáhla 

totiž na žádný mandát v Praze a Pardubickém kraji. 

U představitelů levé části politického spektra, tedy KSČM a ČSSD by byla ztráta 

nejmarkantnější a zároveň extrémně disproporční. Komunisté by získali jediný mandát 

v rámci volebního kraje Vysočina, sociální demokracie pak v celé republice vůbec žádný. 

Naproti tomu, pokud se podíváme na zisky stran blízko pětiprocentní hranice, jejich 

postavení v rámci Poslanecké sněmovny by bylo lepší, než je tomu u levicových stran, ačkoli 

v rámci celkového počtu hlasů na tom jsou všechny tři hůře. Příčinu této situace lze hledat 

v rozložení odevzdaných volebních lístků pro subjekty v rámci volebních obvodů. Zatímco 
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KSČM a ČSSD mají v celé republice své hlasy přibližně rovnoměrně rozložené, u KDU-

ČSL, TOP 09 a STAN lze v rámci volebních krajů hledat výrazně výkyvy. TOP 09 získala 

velké množství voličů v Praze, tudíž si mohla ve třech ze čtyř místních volebních obvodů 

nárokovat poslanecký mandát. Podobou situaci vidíme u KDU-ČSL v rámci moravských 

krajů a u hnutí STAN ve středních Čechách a potom zejména v kraji Libereckém. Tyto tři 

subjekty pak za své mandáty vděčí právě nerovnoměrnosti odevzdaných hlasů v rámci 

jednotlivých krajů. Pokud by totiž byla jejich podpora rozložena stejně jako u KSČM a 

ČSSD, pravděpodobně by se ocitly v podobné situaci a je velmi pravděpodobné, že by se 

celkový počet jejich mandátů pohyboval ve stejné hladině, jako je tomu u levicových stran. 

Otázky týkající se podoby vládní koalice jsou na tomto místě zbytečné, vítěz voleb 

by získal sinou ústavní většinu a nebyl by nucen sestavovat koalici s některým z dalších 

subjektů v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že ČSSD by podle volebního modelu 

nezískala žádný mandát, současná koalice by se opírala o 129 hlasů, pokud započítáme 

podporu ze strany jediného komunistického poslance. Varianty koaličního uspořádání bez 

hnutí ANO by v tomto případě nebyly možné. 

 

2.3.2. Reforma volebního systému za Topolánkovy vlády 

 Druhým ilustrovaným modelem bude reforma z dílny druhé vlády Mirka Topolánka, 

která měla vyřešit problematiku sestavování většinových koalic, což byl proces po volbách 

v roce 2006 velice problematický a nebýt přeběhlíků z řad ČSSD, tak by k tomu de facto 

nedošlo. V rámci modelování bude představeno pouze potenciální složení Poslanecké 

sněmovny podle řecké varianty volebního systému, neboť právě ona byla vládou předložena 

Poslanecké sněmovně ke schválení a byla by tedy v případě odsouhlasení platnou verzí 

podoby českého volebního systému. V rámci modelování volebních výsledků podle řecké 

varianty volební reformy je nutné si nejprve stanovit volební obvody a počet mandátů, které 

se v nich budou rozdělovat. Volebních obvodů mělo být celkem osm a měly být sestaveny 

v rámci sdružených krajů na úrovni jednotek NUTS 2. 

 

Tabulka č. 15: Sdružené kraje na úrovni jednotek NUTS 2 

Sdružený kraj: Kraje: 

Praha Hlavní město Praha 
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Střední Čechy Středočeský 

Jihozápad Jihočeský, Plzeňský 

Severozápad Karlovarský, Ústecký 

Severovýchod Liberecký, Královéhradecký, Pardubický 

Jihovýchod Vysočina, Jihomoravský 

Střední Morava Olomoucký, Zlínský 

Moravskoslezsko Moravskoslezský 
 

Zdroj: ČSÚ, nedatováno 

 

 V rámci těchto sdružených krajů je pak nutné zjistit, kolik mandátů se v daném 

volebním obvodě bude rozdělovat. V tomto případě nevycházíme z prostého součtu mandátů 

v rámci jednotlivých krajů při současném rozdělení, ale pomocí republikového mandátového 

čísla vypočítáme počet mandátů pro regiony na úrovni NUTS 2. Počet poslanců pro 

samosprávné kraje, tedy současné volební obvody určí D’Hondtův dělitel až po rozdělení 

mandátů mezi jednotlivé politické subjekty Hagenbach-Bischoffovou kvótou. Tento 

mechanismus však znevýhodňuje malé volební kraje, pozměňovací návrh však, který by to 

řešil, však nestihl být představen (Charvát 2013, s. 155). V našem volebním modelu proto 

budeme rovněž vycházet z D‘Hondtova dělitele, stejně jako při distribuci mandátů mezi 

politické subjekty na úrovni regionů NUTS 2. 

 

Tabulka č. 16: Počet mandátů pro volební obvody na úrovni jednotek NUTS 2 

Sdružený kraj: Mandáty: Sdružený kraj: Mandáty: 

Praha 24 Severovýchod 30 

Střední Čechy 26 Jihovýchod 33 

Jihozápad 23 Střední Morava 24 

Severozápad 18 Moravskoslezsko 22 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

 

Od modelovaných výsledků lze očekávat zaprvé výrazné zvýhodnění vítěze voleb 

prostřednictvím volebního bonusu a dále pak také postavení malých politických subjektů 

blížící se ideálnímu poměrnému zastoupení a které je pro ně výrazně výhodnější než při 
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aplikaci D’Hondtova dělitele. Důležitá bude také velikost volebního bonusu, který by mohl 

vítěznému hnutí ANO zajistit postavení blížící se nadpoloviční většině poslanců. 

 

Tabulka č. 17: Rozdělení mandátů – Reforma druhé Topolánkovy vlády12 
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PRAHA 5 4 4 1 1 1 1 3 1 21 (24) 

STŘEDNÍ ČECHY 7 3 3 2 1 1 0 1 2 20 (26) 

Jihočeský kraj 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 (12) 

Plzeňský kraj 3 1 1 1 1 – – – – 7 (11) 

JIHOZÁPAD 7 2 2 2 2 1 1 1 1 19 (23) 

Karlovarský kraj 2 – – – – – – – – 2 (5) 

Ústecký kraj 5 1 1 2 1 1 – – – 11 (13) 

SEVEROZÁPAD 7 1 1 2 1 1 0 0 0 13 (18) 

Liberecký kraj 2 1 1 1 – – – – 1 6 (8) 

Královéhradecký kraj 4 1 1 1 1 1 – 1 1 11 (11) 

Pardubický kraj 3 1 1 1 1 1 1 – – 9 (11) 

SEVEROVÝCHOD 9 3 3 3 2 2 1 1 1 26 (30) 

Kraj Vysočina 3 1 1 1 1 1 1 – – 9 (10) 

Jihomoravský kraj 6 2 2 2 1 1 2 1 1 18 (23) 

JIHOVÝCHOD 9 3 3 3 2 2 3 1 1 27 (33) 

Olomoucký kraj 4 1 1 2 1 1 1 – – 11 (12) 

Zlínský kraj 3 1 1 1 – – 1 – 1 9 (12) 

STŘEDNÍ MORAVA 7 2 2 3 1 1 2 0 1 19 (24) 

MORAVSKOSLEZSKO 8 1 1 3 2 2 1 0 0 18 (22) 

VOLEBNÍ BONUS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

CELKEM 96 19 19 19 12 11 9 7 8 200 
 

Zdroj: Vlastní výpočet dle údajů ČSÚ 2017c 

 

 Volební model podle řecké varianty volební reformy ukazuje podobnost s účinky 

dělitele Imperiali, především pak ve vztahu k vítěznému hnutí ANO, u malých politických 

subjektů pak mírné zvýhodnění na úkor stran střední velikosti. V prvním skrutiniu bylo 

pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty rozděleno 163 mandátů, tedy 81,5 % všech 

poslaneckých křesel, zbylé poslance pak získal vítěz voleb jako bonus. Hnutí ANO zvítězilo 

kromě celostátní úrovně i ve všech krajích, tudíž by modely podle obou navrhovaných 

                                                           
12 Čísla v závorce udávají celkový počet mandátů v daném volebním obvodu, zatímco číslo před závorkou 

udává počet rozdělených mandátů v rámci prvního skrutinia. Jejich rozdíl odpovídá výši volebního bonusu.  
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podvariant řecké varianty volební reformy vypadaly stejně. Volební reforma by ovšem díky 

volebnímu bonusu přinesla na úrovni sdružených i samosprávných krajů určité prvky 

většinového systému. Ve většině z nich by hnutí ANO získalo nadpoloviční většinu 

rozdělovaných mandátů, v Karlovarském kraji by to po distribuci z vyšší úrovně bylo 

dokonce 100 % z nich. 

 Hnutí ANO by oproti ideálně proporčnímu rozdělení mandátů získalo o 32 křesel 

více, což bylo jedním z očekávaných a chtěných předpokladů navrhované volební reformy. 

Při odečtení volebního bonusu by vítěz voleb získal 36,2 % mandátů, tudíž je patrné, že 

v tomto případě by použitá volební formule hnutí ANO mírně zvýhodnila. ODS, Piráti a 

SPD by ve volebním modelu shodně získaly každá po 19 mandátech, což je proti 

proporčnímu rozdělení lehce znevýhodnilo, a to i proti současně používanému D’Hondtovu 

děliteli. ODS by přišla o mandát ve Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, 

Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, tedy v regionech, kde by s největší 

pravděpodobností mandát získali při dopočítání metodou největších zbytků. Obdobná 

situace pak nastává u Pirátů v Praze, Karlovarském a Moravskoslezském kraji a u SPD 

v Praze, Karlovarském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Komunisté a sociální demokraté 

oproti proporčnímu rozdělení rovněž oslabily, KSČM by o jedno poslanecké křeslo méně 

získala ve Středočeském, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji, ČSSD pak 

v Praze, Středních Čechách, na Plzeňsku, jižní Moravě a Ostravsku. Poslední tři strany by 

byly sice oproti poměrné distribuci mandátů lehce znevýhodněny, ovšem nebyla by to ve 

většině případů tak markantní změna jako při použití D’Hondtova dělitele. KDU-ČSL by 

byla oproti proporčnímu rozdělení slabší o jeden středočeský a hradecký mandát. V případě 

TOP 09 by nastala identická situace jako v případě složení Sněmovny podle stávajících 

volebních pravidel, ovšem s tím rozdílem, že by jeden mandát ztratila ve Středočeském kraji, 

naopak v kraji Královéhradeckém by oproti současné situaci zastoupení získala. Hnutí 

STAN, kterému proporční rozdělení připisuje oproti KDU-ČSL a TOP 09 silnější postavení, 

by si ho uchovala, ovšem pouze ve vztahu k TOP 09. Z těchto tří stran by však utrpěla ztrátu 

nejcitelnější, ze čtrnácti, by získalo pouze osm mandátů. 

 V případě vytváření vládních koalic by zde došlo k naplnění obou vládou 

požadovaných cílů. Zaprvé by byl uskutečnitelný požadavek zformování pouze dvoučlenné 

vládní koalice. Hnutí ANO by stačilo uzavřít koaliční smlouvu pouze s jedním z dalších 

subjektů ve Sněmovně a zároveň by tato vláda získala nadpoloviční většinu hlasů. Současná 
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vládní koalice by měla k dispozici 107 poslanců, v případě podpory ze strany KSČM pak až 

119 křesel. Vytvoření vlády bez vítěze voleb by bylo možné pouze při spojení všech osmi 

ostatních stran, což je varianta velmi nepravděpodobná. Pokud jde o druhý požadavek vlády, 

tedy zlepšení postavení malých politických stran, i ten by byl naplněn. Nešlo by o postavení 

čistě proporční, ale tyto subjekty by si oproti svému postavení při rozdělování mandátů 

D’Hondtovým dělitelem mírně polepšily. Šlo by však pouze o strany v blízkosti 

pětiprocentní hranice, KSČM a ČSSD v hladině sedmi procent hlasů by oslabily, stejně tak 

jako strany nad deset procent. 
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ZÁVĚR 

 

 Bakalářská práce měla za cíl zmapovat účinky volebních formulí na podobu 

zákonodárného sboru, konkrétně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po 

volbách v říjnu 2017. Jde o jednu z nejdůležitějších proměnných proporčních volebních 

systémů, která má velký vliv na sestavování vládních koalic a jejich budoucí stabilitu, dále 

i to, kolik politických stran bude na koalici muset participovat, aby vláda dokázala získat 

důvěru zákonodárného sboru, které se zodpovídá. Případ voleb 2017 byl vybrán zejména 

z důvodu devíti politických stran ve skrutiniu, přičemž jejich velikost se podle volebních 

výsledků výrazně liší a je vhodným případem pro ilustraci účinku volebních formulí na různě 

velké politické subjekty. Cílem práce tedy bylo analyzovat účinky těchto matematických 

metod a jejich soulad s odbornou literaturou. Jako metoda výzkumu byla zvolena případová 

studie, na jejímž základě je možné získat závěry aplikovatelné na další podobné případy. 

Zvoleným případem pro výzkum byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky konané v říjnu 2017 s využitím oficiálních dat Českého statistického úřadu 

zveřejněných na serveru www.volby.cz. 

 V úvodu práce byly stanoveny tři výzkumné otázky týkající, ke kterým byly 

formulovány vždy dvě navzájem se vylučující hypotézy. Teoretická část se věnovala 

obecnému výkladu charakteristik a účinků jednotlivých volebních dělitelů a kvót z pohledu 

českých i zahraničních politologů zkoumajících volební systémy. Dále byly představen 

samotný případ voleb do Poslanecké sněmovny 2017, včetně nejdůležitějších událostí, které 

volbám předcházely a také povolebnímu ustavování vlády. Teoretická část se rovněž 

zabývala základními principy uplatňovanými při volebním procesu v České republice, 

pohledu odborníků na reformu českého volebního systému a dvou snah o jeho změnu 

v minulosti, konkrétně reformu z doby Opoziční smlouvy a období druhé Topolánkovy 

vlády. V analytické části bakalářské práce byla nejprve stručně představena metodologie 

práce, následně byly modelovány a z hlediska jednotlivých subjektů i případných možných 

vládních koalic detailně výsledky voleb při aplikaci jednotlivých volebních formulí 

představených v teoretické části. Tuto část práce uzavřelo zodpovězení výzkumných otázek 

formulovaných v úvodu. 
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 První výzkumná otázka měla za cíl zjistit, zda aplikace odlišné volební formule, 

případně aplikace některé ze zamýšlených volebních reforem umožnila vznik jednobarevné 

většinové vlády, tedy situaci, kdy by pouze jeden jediný subjekt získal nadpoloviční většinu 

mandátů a nemusel uzavírat koalici s žádným jiným subjektem. 

 Výzkumná otázka č. 1 zněla: 

Umožnila by změna volební formule, případně aplikace některé ze zamýšlených 

volebních reforem po volbách do Poslanecké sněmovny 2017 vznik jednobarevné 

většinové vlády? 

 Ve výzkumu byly aplikovány jednotlivé volební kvóty a volební dělitele, se kterými 

nejčastěji pracuje odborná literatura, jejichž aplikace na výsledky voleb do Poslanecké 

sněmovny v říjnu 2017 měla poskytnout představu o rozložení poslaneckých mandátů mezi 

jednotlivé politické strany ve skrutiniu. Hypotéza č. 1 předpokládala, že některá z volebních 

formulí, případně zamýšlených volebních reforem umožní vznik většinové vlády pouze 

jednoho politického subjektu. Vzhledem k rozložení voličských hlasů a náskoku vítěze 

voleb oproti druhému subjektu v pořadí zde lze uvažovat pouze o většinové vládě hnutí 

ANO. Modelování výsledků voleb ukázalo, že pouhá změna volební formule při udržení 

dalších faktorů proporčního volebního systému by vznik jednobarevné vlády, která by se 

opírala o nadpoloviční většinu poslaneckých mandátů neumožnila. Nejblíže k této události 

má volební dělitel Imperiali, kterému odborná literatura všeobecně připisuje výrazně 

disproporční účinky ve prospěch velkých stran. Hnutí ANO by v tomto případě získalo 97 

mandátů v Poslanecké sněmovně, tedy o 33 více než při ideálně proporčnímu rozdělení. 

Subjekt je zde zvýhodněn v podstatě ve všech volebních krajích, nejvíce však v těch 

nejmenších, jako je Liberecký a Karlovarský kraj. Na tomto místě je vhodné podotknout, že 

při vyloučení této volební formule je hnutí ANO nejvíce zvýhodněno při aplikaci 

D’Hondtova dělitele, tedy toho, který se v současné době v České republice používá. 

Naopak největší znevýhodnění hnutí lze pozorovat v případě aplikace Dánského dělitele. 

Rozdílná situace ovšem nastává při aplikaci zamýšlených volebních reforem. Snaha o změnu 

volebního systému z období Opoziční smlouvy by přineslo nejen výraznou většinu hnutí 

ANO, která by zde o osm mandátů překračovala většinu ústavní, tedy celkem 128 mandátů. 

Tento fakt má ovšem rovněž souvislost se zvýšením počtu volebních obvodů a modifikací v 

současné době používané volební formule. Výsledek se dal předpokládat, protože reforma 



67 

 

byla konstruována s cílem posílit velké politické strany, v tomto případě zde ovšem máme 

pouze jeden subjekt, který výrazně převyšuje svými volebními výsledky ostatní. Právě 

v tomto lze hledat příčinu těchto výsledků, kdy je převaha vítěze voleb natolik markantní a 

přináší velmi výraznou disproporci vůči ostatním, zejména nejmenším subjektům ve 

skrutiniu. Řecká varianta volební reformy druhé vlády Mirka Topolánka by nadpoloviční 

většinu hnutí ANO rovněž nezajistila, vlivem volebního bonusu, který v tomto případě 

představuje třicet sedm poslaneckých křesel, by vítěz voleb získal 96 mandátů. Postavení 

nejmenších subjektů, zejména TOP 09 a STAN by se v tomto případě oproti ideálně 

proporčního rozdělení sice nepatrně zhoršilo, ovšem oproti současným volebním pravidlům 

by si své postavení zlepšily. Provedeným výzkumem lze vyvrátit hypotézu č. 2 a potvrdit 

hypotézu č. 1. 

 Odpověď na výzkumnou otázku č. 1 zní: 

Po volbách do Poslanecké sněmovny 2017 by vznik jednobarevné většinové vlády 

umožnila pouze volební reforma z doby Opoziční smlouvy. Pouhá změna volební 

formule by vznik jednobarevné většinové vlády neumožnila. 

 Druhá výzkumná otázka se věnovala původně plánované předvolební koalici KDU-

ČSL a STAN a jejímu zisku mandátů při aplikaci současných volebních pravidel, tedy i 

aplikaci D’Hondtovy metody. 

 Výzkumná otázka č. 2 zněla: 

Jak by se změnil poměr sil politických stran v Poslanecké sněmovně při účasti koalice 

KDU-ČSL a STAN? 

Hypotéza č. 3 předpokládá, že společná kandidatura obou subjektů by v součtu jejich 

celkové postavení zlepšila. Zatímco současná situace, tedy samostatná kandidatura subjektů 

přinesla formaci v součtu 16 poslaneckých míst, koalice by dohromady získala 22 mandátů. 

Spojení by je posílilo zejména v největších volebních obvodech, hlavní přínos vytvoření 

Koalice by ale spočíval v tom, že by ji umožnil získat mandát i v krajích, kde ani jeden ze 

subjektů samostatně neuspěl. Jde zejména o západ Čech. Aplikace volební formule na tento 

hypotetický případ volebních výsledků rovněž potvrdila premisu, že D’Hondtův dělitel 

posiluje větší a střední subjekty na úkor těch nejmenších. Znovu je ovšem nutné dodat, že 



68 

 

předložený volební model pracuje pouze s prostý součtem volebních výsledků KDU-ČSL a 

STAN a nezohledňuje voličské chování, které v tomto případě nelze předvídat. Volební 

model rovněž počítá s tím, že pro koalici dvou stran je předepsána uzavírací klauzule 10 % 

odevzdaných hlasů. Tu by v prostém součtu výsledků obou subjektů Koalice překonala. 

Volební model tedy vyvrací hypotézu č. 4 a potvrzuje hypotézu č. 3. 

Odpověď na výzkumnou otázku č. 2 zní: 

Účast KDU-ČSL a STAN ve společné předvolební koalici by byla v počtu získaných 

mandátů výhodnější. 

Třetí výzkumná otázka se zaměřila na současnou vládní koalici hnutí ANO a ČSSD 

podporovanou KSČM. Výzkum měl ukázat, zda všechny, případně které z volebních formulí 

bez změny dalších volebních pravidel by této formaci zajistila nadpoloviční většinu 

mandátů, a tedy i možnost vládě získat důvěru v Poslanecké sněmovně. 

Výzkumná otázka č. 3 zněla: 

Poskytly by všechny volební formule většinu mandátů současné koalici ANO a ČSSD 

s podporou KSČM? 

Hypotéza č. 5 předpokládá, že všechny volební formule by při zachování všech 

ostatních volebních pravidel poskytly této formaci nadpoloviční většinu mandátů. Naznačení 

neplatnosti tvrzení ovšem lze pozorovat už při pohledu na tabulku č. 4, která zobrazuje 

ideálně proporční rozdělení mandátů a podle kterého by koalice získala pouze 96 mandátů. 

Vzhledem k tomu, že Hareova a Hagenbach-Bischoffova kvóta poskytuje stejné výsledky, 

ani tato varianta neprodukuje nadpoloviční většinu křesel. Stejný problém nastává u dělitele 

Sainte-Laguë, který ze všech volebních dělitelů poskytuje nejproporčnější výsledky a která 

poskytuje koalici pouze 95 křesel. Oslabením hnutí ANO při aplikaci Dánského dělitele 

získává koalice 92 mandátů, ani kvóta Imperiali nepřináší pro koalici výhodné výsledky ve 

formě 98 poslaneckých míst. Nadpoloviční většinu hlasů by tak pro ANO, ČSSD a KSČM 

vedle D’Hondtova dělitele poskytoval pouze dělitel Imperiali se 116 křesly a Zesílená kvóta 

Imperiali, která dává koalici dohromady 103 mandátů, v obou případech zejména díky 

vzrůstu počtu mandátů pro hnutí ANO. Výše popsané výsledky volebních modelů tedy 

vyvrací hypotézu č. 5 a potvrzují hypotézu č. 6. 
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Odpověď na výzkumnou otázku č. 3 zní: 

Většinu mandátů by vládní koalici ANO a ČSSD s podporou KSČM poskytovaly vedle 

D’Hondtova dělitele pouze dělitel Imperiali a Zesílená kvóta Imperiali. 

 Pokud se podíváme podrobně na jednotlivé případy popisované v analytické části, 

pak můžeme říct, že ve všech případech potvrdily charakteristiky, které volebním formulím 

připisuje odborná literatura. 

 Účinky jednotlivých proměnných proporčních volebních systémů, včetně volebních 

formulí testovaných v této bakalářské práci byly testovány již mnoha autory a jejich 

výsledky jsou prezentovány v řadě politologických učebnic a dalších odborných 

publikacích. Oproti jiným tématům, kterým se politická věda věnuje je ovšem toto téma 

odlišné, a to v podobě neustále přibývajících případů, které lze testovat, totiž voleb, kterých 

se každoročně koná po celém světě velké množství. Ne snad již obecné účinky jednotlivých 

proměnných v rámci volebního systému, ale jejich možné dopady na volby v konkrétním 

státě. Výsledky těchto výzkumů pak mohou být přínosným vodítkem pro případné úpravy 

volebního systému v daném státě, neboť tyto tendence se stále objevují i v českém prostředí 

a zcela jistě budou i nadále nejen tématem politologickým, ale i předmětem diskuze na 

politické scéně. 
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SUMMARY 

 

 This bachelor thesis has analyzed effects of electoral formulas on the composition of 

parliament, specifically czech parliamentary election in October 2017. This case has been 

selected for number and size of political parties in scrutiny which can demonstrate the 

influence of electoral formulas on the political parties by their size. The goal of this bachelor 

thesis has been to verify the effects of these mathematical methods in accordance with the 

scientific literature. Author has utilized the data of the Czech Statistical Office which are 

avaiable on the web www.volby.cz. 

 In the introduction have been submitted three research questions and two hypothesis 

for each question. In the theoretical part of this bachelor thesis have been presented 

characteristics and effects of electoral methods and electoral quotas. Then have been 

summarized the results of the czech parliamentary elections including the situation before 

the elections and negotiations about government and coalition after the elections. This part 

of thesis has also included basic informations about the electoral process in the Czech 

republic and two attempts of the electoral reform, specifically electoral reform by ČSSD and 

ODS from the Opposition Treaty era and the reform from the second Topolánek’s cabinet 

era. In the analytical part of thesis has been presented the methodology of the reseach briefly. 

The have been applied each electoral formula to the election results. Finally have answered 

research questions. 

 The research has shown that one party’s cabinet can not secure any of electoral 

formulas. One party’s cabinet could also form in the case of using the Opposition Threaty’s 

reform. 

 The second research question has tested hypotetical case of the election results at the 

participation of the KDU-ČSL and STAN coalition. All electoral rules have stayed 

unchanged. Research has showed that participation of these parties in coalition could be 

more advantageous. They would get more seats than in case of a separate candidacy and they 

would be successful in more electoral districts. Research has confirmed the effects of the 

D’Hondt method. 

 The last research question has concentrated on the majority of the contemporary 

cabinet of ANO and ČSSD with support of KSČM. It has been found that only three methods 
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could secure the majority of this coalition. Apart from the D’Hondt method it is only the 

Imperiali method nad the Reinforced Imperiali quota which have supported ANO. Other 

electoral formulas can not secure it. The majority of this coalition could also secure both of 

the electoral reforms. 

 It could be said that all of tested electoral formulas have verified knowledge which 

are described in scientific literature. 

 The effects of the variables of proportional electoral systems are still actual topic for 

scientific research because they are still appearing new electoral results around the world. 

Scientists can research concrete electoral results and the effect of electoral systém’s 

variables. It could be guideline for possible electoral reforms because this topic is still actual 

not in the political science only but also among the political representation in every state. 
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