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Anotace 

 
Burianová, Tereza. 2008. Fenomén rozdělování obcí na více volebních obvodů 

v komunálních volbách v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

sociálních studií, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Diplomová práce.  

 

Práce se věnuje rozdělování území obcí na více volebních obvodů v českých 

komunálních volbách. Tato možnost, zakotvená v zákonech o volbách do zastupitelstev 

v obcích z let 1994 a 2001, si zaslouží pozornost už proto, že představuje účinný a jen málo 

regulovaný nástroj volebního inženýrství, třebaže jej dosud opakovaně využily jen hlavní 

město Praha, Olomouc, některé pražské městské části a obec Lišov.  

 Autorka poukazuje na skutečnost, že při deliminaci volebních obvodů ve výše 

zmíněných obcích nejsou brána v potaz některá obecná kritéria. Ne vždy se ve volebních 

obvodech volí poměrná část členů odpovídající počtu zapsaných voličů. Vyskytují se případy, 

kdy volební okrsky spadající pod jeden volební obvod nevytvářejí souvislé území. Dochází i 

k rozdělování přirozených celků uvnitř obcí do více volebních obvodů. Hranice a počty 

volebních obvodů se navíc často mění, což znesnadňuje situaci voličům i kandidujícím 

uskupením.  

 Analýza komunálních voleb do „velkého“ pražského a olomouckého zastupitelstva 

v letech 1994 až 2006 potvrzuje, že se vzrůstajícím počtem volebních obvodů roste přirozený 

práh, s čímž souvisí i menší počet stran přítomných v zastupitelstvu. Stranám, jejichž 

celoobecní podpora se pohybuje na hranici uzavírací klauzule, nicméně může vytyčení více 

volebních obvodů pomoci k zisku alespoň jednoho zastupitele.  

 Tatáž analýza ukázuje, že změna počtu, velikosti či hranic volebních obvodů může 

výrazně pozměnit distribuci mandátů mezi kandidující uskupení. V případě Olomouce toho 

však strany ovládající většinu v zastupitelstvu nevyužily k maximalizaci svých volebních 

zisků. Spíše se spolehly na vyloučení drobných uskupení prostřednictvím vytyčení více 

volebních obvodů a s hranicemi jednotlivých obvodů příliš nemanipulovaly.  

 

Klíčová slova:  komunální volby, volební obvody, vytyčování volebních obvodů, 

volební manipulace, gerrymandering 
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Úvod 

 

 Volební inženýrství se do popředí zájmu českých politologů dostalo asi v polovině 

devadesátých let minulého století.1 Český volební systém nabízí řadu nástrojů, jak volební 

výsledky ovlivnit. Vytyčování volebních obvodů patří mezi těmito nástroji nepochybně k těm 

nejefektivnějším. Zatímco na české celostátní úrovni byl zmíněný fenomén reflektován již 

v mnoha odborných pracích především v souvislosti s volební reformou přijatou v roce 20002, 

studie zkoumající tento jev na úrovni lokální doposud nevznikla. A to přesto, že se 

navrhování volebních obvodů v komunálních volbách stalo nejen terčem kritiky, ale dokonce 

i soudního sporu.3  

Možnosti rozdělit území obce do několika volebních obvodů využilo opakovaně ve 

zvoleném časovém rozpětí Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Zastupitelstvo města 

Olomouce a dále zastupitelstva několika pražských městských částí a jihočeské obce Lišov. 

V roce 1994 ustavily jednorázově více volebních obvodů i města Jaroměř, Most, Třinec a Ústí 

nad Labem. Jedná se tak stále sice o zanedbatelné procento českých obcí, v nichž však žije 

a volí nezanedbatelné procento občanů. Tato možnost je navíc podle současné legislativy 

přístupná pro všechny obce bez výjimky a mnohé o jejím využití uvažují. Už z tohoto důvodu 

si tento fenomén zaslouží rozsáhlejší analýzu.  

Ve své diplomové práci se proto věnuji problematice rozdělování obcí na více 

volebních obvodů v komunálních volbách v České republice, kterou umožnily zákony 

o volbách do zastupitelstev v obcích z let 1994 a 2001. Zaměřuji se na období od roku 1994 

a analyzuji všech čtvero komunálních voleb, které od té doby v České republice proběhly. 

Rok 1994 volím jako výchozí bod své analýzy hned ze dvou důvodů: jednak se konaly první 

komunální volby od vzniku České republiky, navíc tyto volby proběhly podle nového 

volebního zákona přijatého v témže roce.  

 

Stanovení cíle práce 

Za cíl své práce si kladu zpracování fenoménu rozdělování obcí na více volebních 

obvodů z různých aspektů. Z hlediska volebních studií se pokouším postihnout, jaký vliv 

může mít vytyčení více volebních obvodů na charakter volebního systému a nakolik může 

ovlivnit proporcionalitu či výši přirozených prahů. Zásadní význam počtu, velikosti a tvaru 

                                                 
1 Volebním studiím a volebnímu inženýrství se v českém prostředí věnují především Jan Filip, Roman Chytilek, 
Petr Jüptner, Michal Klíma, Michal Kubát, Tomáš Lebeda, Miroslav Novák, Jakub Šedo a Marek Ženíšek. 
2 Jedná se především o publikace Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství od Michala Klímy 
[Klíma 2001] a Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání od Miroslava Nováka, Tomáše 
Lebedy a kolektivu [Novák a Lebeda 2004].  
3 Viz podkapitoly 1. 2. 3. a 3. 2. 4. 1.  
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volebních obvodů na distribuci zastupitelských mandátů chci dokázat na základě modelových 

situací, v nichž budu vycházet z reálných počtů odevzdaných hlasů.  

Z pohledu volebního práva se snažím popsat komunální volební zákony, které 

vytyčení více volebních obvodů umožnily, a zachytit jak zrealizované, tak i plánované změny 

v této legislativě. Pokouším se zahrnout i komparativní hledisko a zaznamenat, nakolik je 

možnost vymezit více volebních obvodů rozšířená v Evropě a ve Spojených státech a jakými 

argumenty obhajovali tuto možnost zákonodárci v České republice a v zahraničí. Zvažuji, zda 

obce, které této možnosti využívají, tak činí opravdu v souladu s touto argumentací a zda 

možnosti vytyčit více volebních obvodů není zneužíváno k manipulaci s volebními výsledky.  

 

Struktura práce 

 Práci jsem rozdělila do tří kapitol. V první popisuji teoretická východiska vymezování 

volebních obvodů. V první podkapitole se zabývám velikostí volebních obvodů, tedy 

proměnnou, jež nezanedbatelným způsobem ovlivňuje výsledný charakter poměrného 

volebního systému. V druhé podkapitole představuji definici pojmu gerrymandering a zvažuji, 

nakolik je vhodné používat tento termín v souvislosti s vymezováním volebních obvodů 

v českých komunálních volbách. V třetí podkapitole nastiňuji argumenty obhajující či 

odmítající rozdělování obcí na více volebních obvodů, které se objevují v diskusi o vhodném 

komunálním volebním systému především ve Spojených státech, a srovnám je s důvody, 

kterými rozdělování obcí na více volebních obvodů ospravedlňovali čeští zákonodárci 

a komunální politici.  

V druhé kapitole se věnuji legislativě upravující volby do obecních zastupitelstev. 

Zachycuji vývoj od samotných počátků obecní samosprávy za Rakouska-Uherska, soustředím 

se však zejména na zákony z let 1994 a 2001. 

V třetí a poslední kapitole analyzuji rozdělování českých obcí na více volebních 

obvodů, k němuž došlo v dosavadních čtyřech komunálních volbách v České republice. 

V první podkapitole vysvětluji své postupy při výpočtech a představuji hlavní parametry, 

podle kterých skutečné výsledky a modelové situace srovnávám. Druhá podkapitola je 

věnována rozboru komunálních voleb v Olomouci v letech 1994 až 2006, třetí podkapitola 

rozboru komunálních voleb do „velkého“ pražského zastupitelstva ve stejném období. Ve 

čtvrté podkapitole uvádím přehled všech obcí, které možnosti vytyčit více volebních obvodů 

využily, a kategorizuji je do čtyř skupin.  
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Stanovení hypotéz 

 V své práci hledám argumenty potvrzující či vyvracející následující hypotézy: 

 

1. Pojem gerrymandering není vhodné používat jako označení pro manipulaci 

s volebními obvody v českých komunálních volbách. 

 

2.  Při vytyčování volebních obvodů v komunálních volbách v letech 1994-1998 byla 

brána v potaz následující kritéria:  

 

a) ve volebním obvodu se volí poměrná část členů odpovídající počtu zapsaných voličů 

v tomto obvodu, 

 

b) volební okrsky spadající pod jeden volební obvod vytvářejí souvislé území, 

 

c) přirozené či historické celky uvnitř obcí jsou respektovány a nejsou rozdělovány do více 

volebních obvodů. 

 

3. Při vytyčování volebních obvodů v komunálních volbách v českých obcích dochází 

k častým změnám, které znesnadňují situaci voličům i kandidujícím uskupením. 

 

4. Z rozdělování území obce na více volebních obvodů profitují především velké politické 

strany.4 Strany ovládající obecní orgány deliminují volební obvody tak, aby jim 

přinesly co nejvyšší zisky mandátů. Při vytyčování hranic volebních obvodů mohou 

vycházet z výsledků předcházejících komunálních, ale také parlamentních voleb. 

 

Metodika práce 

V první a druhé kapitole, v nichž se věnuji především teoretickým východiskům 

a volební legislativě, používám převážně metodu obsahové analýzy a komparace. V třetí 

kapitole, v níž se zabývám rozborem komunálních voleb v letech 1994 až 2006 ve vybraných 

obcích, postupuji analyticky a využívám kvantitativní metody a modelové výpočty. Vycházím 

z výsledků Českého statistického úřadu a z údajů archivovaných ve Státním okresním archivu 

                                                 
4 Velkými stranami zde rozumím strany s většinovým posláním a strany velké. Strany s většinovým posláním 
disponují absolutní většinou v zastupitelském orgánu nebo jsou reálně schopny jí dosáhnout. Strany velké 
mohou dosáhnout absolutní většiny jen zcela výjimečně a obvykle vládnou v rámci koaličního kabinetu [Novák 
1997: 141, 146]. Teoreticky by se mohlo jednat i o hnutí či sdružení. 
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v Olomouci a v Archivu hlavního města Prahy. Na základě těchto dat provádím vlastní 

výpočty a zakresluji je do map.  

 

Dosavadní zpracování tématu 

 Rozdělování českých obcí na více volebních obvodů nebylo dosud dostatečně 

zpracováno. Souhrnná práce, která by se této problematice věnovala v celé její šíři, zatím 

nevznikla. Objevily se nicméně tituly a statě pojednávající o dílčích aspektech či aspektech 

s touto problematikou souvisejících.  

Na zásadní roli proměnné velikost volebního obvodu upozornili ve svých pracích 

především Taagepera a Shugart [Taagepera a Shugart 1989]. Mezi českými politology se 

touto problematikou zabývali zejména v souvislosti s opozičněsmluvní volební reformou 

z roku 2000 a s úvahami nad případnými úpravami voleb do Poslanecké sněmovny České 

republiky zejména Tomáš Lebeda [Novák a Lebeda 2004] či Michal Klíma [Klíma 2001], 

vznikly ale i teoretické práce věnované proměnným poměrných systémů [Lebeda 2008]. 

Argumenty ve prospěch a v neprospěch jediného a více volebních obvodů, které se objevily 

v diskusi o nejvhodnějším volebním systému ve Spojených státech, shrnuje publikace Local 

Government Election Practices: A Handbook for Public Officials and Citizens [Kemp 2006]. 

 Vyšla řada titulů týkajících se legislativy upravující české a československé komunální 

volby. V této souvislosti nelze opominout jména Karla Schelleho a Jana Filipa [Schelle 1993], 

[Schelle 1994], [Filip a Schelle 1994] či Zdeňka Koudelky [Koudelka 2001], [Koudelka, 

Ondruš a Průcha 2002]. Tito autoři zachycují všechny aspekty komunálních volebních zákonů 

a o rozdělování obcí na více volebních obvodů nepojednávají nijak detailně. 

 Na možnost volebního inženýrství v českých komunálních volbách upozornil 

nejvýrazněji Jan Outlý [Šaradín a Outlý 2004: 27-34]. Na odlišné výsledky v případě, že by 

Praha či Olomouc představovaly jediný volební obvod, poukázali ve svých článcích 

politologové Stanislav Balík [Balík 2002], [Balík 2006] či Pavel Šaradín [Šaradín 2002].  

O rozsáhlejší práci zabývající se rozdělením konkrétní obce na více volebních obvodů 

se zatím pokusili dva studenti. Jan Zbožínek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci ve své bakalářské práci z roku 2005 nazvané Možnosti aplikace nástrojů GIS ve 

volební geografii nastínil, jak mohly dopadnout olomoucké komunální volby v roce 2002 při 

třech alternativních rozvrženích volebních obvodů. Sabina Kvášová z Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy v bakalářské práci Manipulace s volebními pravidly v Praze, obhájené 

v roce 2007, naznačila, jak by dopadly volby do „velkého“ pražského zastupitelstva, kdyby se 

v letech 1998 a 2002 volilo v jediném volebním obvodu, a popsala dopad těchto variant na 

proporcionalitu. 
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1. Teoretická východiska 

 

1. 1. Velikost volebních obvodů jako klíčová proměnná 

 

Všechny zákony upravující komunální volby, které byly od listopadu roku 1989 

schváleny nebo alespoň navrženy, počítaly s možností či povinností rozdělit území obce na 

více volebních obvodů. Takovýmto rozdělením se snižuje počet zastupitelů, o jejichž výběru 

může každý volič spolurozhodovat. Do hry přitom vstupuje velikost volebního obvodu, 

kterou politologové téměř jednoznačně považují za nejdůležitější proměnnou poměrných 

volebních systémů.5 Obecním orgánům6 se tak nabízí jeden z neefektivnějších nástrojů 

volebního inženýrství.7  

Zásadní význam velikosti volebního obvodu, označované jako M (district magnitude), 

spočívá v tom, že nezanedbatelným způsobem ovlivňuje řadu aspektů volebních systémů. 

Především působí na výši přirozeného prahu, jehož hodnota se s klesající velikostí volebního 

obvodu zvyšuje. Malým stranám se znesnadňuje přistup k prvnímu mandátu a mandáty na 

jejich úkor získávají strany velké [Lebeda 2008: 64].  

Velikost volebního obvodu rovněž určuje, nakolik se projeví účinky jednotlivých 

volebních formulí. „Každá matematická metoda má v sobě zakódovanou jistou potencialitu 

podporující tendenci k více či méně poměrným nebo disproporčním výsledkům. Zda se tyto 

tendence v realitě skutečně projeví, je přímo závislé na velikosti volebního obvodu“ [Klíma 

2001: 139]. Rozdíly mezi jednotlivými volebními formulemi se ukazují nejvíce v malých 

volebních obvodech [Lebeda 2001: 429]. 

Míra, v jaké se projeví tendence jednotlivých formulí, má rozhodující vliv na 

proporcionalitu a stupeň zkreslení reprezentace, tedy na vztah mezi procentem hlasů 

a procentem mandátů, které jednotlivé strany obdrží. Velikosti volebního obvodu se odráží 

navíc i do podoby stranického systému. Reduktivního účinku na počet stran lze dosáhnout, 

                                                 
5 „There is near-universal agreement among electoral specialists that the crucial determinant of an electoral 
system's ability to translate votes cast into seats won proportionally is the district magnitude.“ [IDEA Handbook 
2005: 77] O významu velikosti volebního obvodu dále Rein Taagepera a Matthew Shugart [1989: 112], v české 
literatuře potom Tomáš Lebeda [2001: 428-430] nebo Michal Klíma [2001: 139-141]. 
6 Možnost či povinnost rozdělit obec na více volebních obvodů náležela podle zákona 386/1990 Sb. a zákona 
152/1994 Sb. obecní radě a podle stále platného zákona 491/2001 Sb. obecnímu zastupitelstvu. Vládní návrh 
zákona o komunálních volbách předložený 17. 7. 1990 přiznával tuto povinnost ještě místním národním 
výborům.  
7 Taagepera a Shugart označují volební systém za nejjednodušeji manipulovatelný prvek politických systémů. 
Velikost volebního obvodu považují za tu složku volebního systému, která může být měněna nejvíce postupně. 
Zvýšení či snížení velikosti volebního obvodu o jeden mandát může podle nich změnit účinek volebního 
systému a umožňuje pojímat poměrné a většinové volební systémy jako kontinuum spíše než jako dva 
protichůdné typy. [Taagepera a Shugart 1989: 113]. 
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pokud stanovíme malé8 volební obvody. Naopak dokonalé proporcionalitě se přiblížíme 

stanovením obvodů velkých [Taagepera a Shugart 1989: 113-114]. 

Taagepera a Shugart upozorňují, že M působí psychologickým efektem9 jak na voliče, 

tak i na stranické vůdce [Taagepera a Shugart 1989: 118]. V malých volebních obvodech se 

mohou voliči snažit omezit plýtvání svými hlasy a dobře si rozmyslí, zda podpoří stranu 

s minimálními šancemi na získání mandátu. Tímto způsobem mohou působit na efektivní 

počet stran.10 Lídři malých stran v malých obvodech se mohou rozhodnout, že kandidaturu 

své strany stáhnou. Sníží tak aktuální počet kandidujících stran a spolu s ním opět i efektivní 

počet stran.  

V neposlední řadě má velikost volebního obvodu dopad i na vztah mezi zvoleným 

zastupitelem a jeho voliči. Ve velkých volebních obvodech (jak z hlediska počtu mandátů 

přidělovaných v obvodu, tak i z hlediska geografické rozlohy obvodu) se vazba mezi 

zastupitelem a jeho elektorátem zeslabuje [IDEA Handbook 2005: 82-83].  

Různě veliké volební obvody ovlivňují efekt volební formule, proporcionalitu 

i podobu stranického systému různou měrou. Někteří politologové proto rozdělili volební 

obvody podle míry, do jaké ovlivňují ostatní parametry volebních systémů, do tří kategorií. 

Dieter Nohlen považuje za malé obvody o dvou až pěti mandátech, za střední obvody, v nichž 

se rozděluje šest až deset mandátů, a za velké obvody o deseti a více mandátech [Lebeda 

2001: 428]. 

Podle Taagepery a Shugarta se v obvodech s nízkou hodnotou M rozděluje dva až čtyři 

mandátů, v obvodech se střední hodnotou M pět až devět mandátů a v obvodech s vysokou 

hodnotou M deset a více mandátů [Taagepera a Shugart 1989: 123]. Hranici mezi 

čtyřmandátovými a pětimandátovými volebními obvody považují v podmínkách 

multipartismu za zlomovou. Čtyřmandátové volební obvody přinášejí ještě spíše disproporční 

výsledky, zatímco v pětimandátovém volebním obvodu se setkáváme už s relativně 

proporčními výsledky.11 Autoři však upozorňují, že ve více než čtyřstranickém systému může 

                                                 
8 K rozlišení obvodů na velké, střední a malé viz dále. 
9 Dvojí působení volebního systému, totiž mechanické a psychologické, rozlišil Maurice Duverger. Zatímco 
mechanický účinek se projevuje okamžitě, psychologický pomaleji. Velká část voličů si důsledky nového 
volebního systému neuvědomuje hned v prvních volbách. Aby se psychologický efekt dostavil, je navíc důležité 
aby voliči chápali, jak nový volební systém funguje [Novák 1996: 410]. 
10 Při zkoumání stranického systému se nelze vyhnout otázce, kolik stran brát v potaz. Sartori navrhuje počítat 
jen se stranami relevantními, tj. se stranami, které disponují vyděračským nebo koaličním potenciálem [Sartori 
2001: 44-46]. Taagepera a Shugart naopak navrhují efektivní počet stran, ke kterému bychom mohli dospět i bez 
znalosti specifik každé strany. Efektivní počet stran definují jako N= 1/Σ pi

2, kde p je proporce každé ze stran 
působících v daném systému [Taagepera a Shugart 1989: 77-91]. 
11 Taagepera a Shugart přihlížejí k odchylce od proporcionality D, která může nabývat hodnot od 0 (maximální 
proporcionalita) do 100 (minimální proporcionalita). V hypotetickém volebním obvodu, v němž čtyři kandidující 
strany obdržely 43 %; 36 %; 16 % a 5 % hlasů, postupně dosazovali za velikost volebního obvodu M čísla od 1 
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spíše disproporční výsledky přinášet i pětimandátový volební obvod [Shugart, Taagepera 

1989: 114]. Tomáš Lebeda na základě vztahu velikosti obvodu a míry proporcionality 

dokazuje, že při malém počtu stran se hranice posunuje mezi tří- a čtyřmandátový obvod, při 

velkém počtu stran se jedná o méně jasný zlom mezi pěti- a šestimandátovými obvody 

[Lebeda 2008: 66]. 

 

Všechny čtyři zákony o volbách do zastupitelstev v obcích, které od roku 1989 

vstoupily v platnost, nepočítaly s menšími než s pětimandátovými volebními obvody.12 

Z hlediska volebního inženýrství jsou však zajímavější návrhy, které se do Sbírky zákonů 

neprosadily. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích z roku 1990 totiž 

stanovoval maximální,13 a nikoliv minimální počet zastupitelů volených ve volebním 

obvodu.14 V roce 2000 při projednávání vládního návrhu novely volebního zákona pro 

komunální volby prosadili občanští demokraté, opozičněsmluvní partner vládních sociálních 

demokratů, pozměňovací návrh, podle něhož by se v každém volebním obvodu volili nejméně 

čtyři zastupitelé.15 Poslanec Radko Martínek v parlamentní rozpravě v roce 2000 připustil 

i možnost třímandátových obvodů.16 Senátor František Kroupa navrhl dokonce 

jednomandátový volební obvod, avšak jen jako volební obvod v části velmi malé obce.17  

                                                                                                                                                         
do 50. Zatímco pro čtyřmandátový volební obvod se D rovnala hodnotě 21,0, pro pětimandátový volební obvod 
významně poklesla na hodnotu 8,0 [Shugart, Taagepera 1989: 113-114]. 
12 Zákony 368/1990 Sb. a 298/1992 Sb. stanovily minimální počet zastupitelů volených v obvodě na deset. 
Zákony 152/1994 a 491/2001 umožnily vytvořit volební obvody s minimálně pěti zastupiteli. 
13 „Ve volebních obvodech v obcích a v částech města nad 3 000 obyvatel se volí poměrná část členů 
zastupitelstva, odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, nejvíce 15 členů“ [Paragraf 8, odstavec 2 vládního 
návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích z roku 1990, 
http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0034_01.htm, cit. k 17. 10. 2008]. 
14 Za zrušení minimální velikosti volebního obvodu se v diskusi v České národní radě přimlouval mimo jiné i 
poslanec Jiří Jirásek. Domníval se, že by stanovení minimální velikosti obvodů mohlo vést ke slučování malých 
volebních obvodů a ke ztrátě přímého kontaktu mezi zastupitelem a jeho volebním obvodem [Stenozáznam 
k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 4.-5. 9. 1990,  
http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/stenprot/004schuz/4-1.html#11, cit. k 17. 10. 2008]. 
15 „Je-li vytvořeno více volebních obvodů, volí se v každém z nich poměrná část členů zastupitelstva obce 
odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, avšak nejméně 4 členové.“ [Paragraf 26 odstavec 2 novely zákona 
o volbách do zastupitelstev v obcích v podobě, v jaké jej 27. října 2000 schválila Poslanecká sněmovna, 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=584&ct1=0&v=PZ&pn=4&pt=1, cit. k 17. 10. 2008]. 
 Senát minimální počet zastupitelů volených v obvodu zvýšil na devět. Poslanecká sněmovna tuto úpravu 

neschválila. Protože článek 40 Ústavy České republiky stanoví, že k přijetí volebního zákona je třeba, aby byl 
schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem, nebyla nová pravidla pro komunální volby v dubnu 2001 přijata a 
starý zákon z roku 1994 nahradila až nová úprava 491/2001 Sb., vyhlášená 31. 12. 2001. 
16 Radko Martínek v rozpravě zmínil obec s 11 zastupiteli, která by vznikla sloučením tří drobných obcí. Aby 
byla zachována integrita každé z těchto tří obecních částí, musel by být utvořen alespoň jeden třímandátový 
obvod [Stenozáznam k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 5. 4. 2000, 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/024schuz/24-2.html, cit. k 17. 10. 2008]. 
17 „Zde nehovoříme o městských částech, které v pětitisícovém městě mají 2000 lidí. Hovoříme o těch částech, 
kde je tak málo voličů, že při jednom jediném celistvém volebním obvodu v těchto částech nebude zvolen 
zastupitel, byť by byl i na prvním místě kandidátky.“ Senátor Kroupa proto navrhoval doplnit do zákona větu: 
„Bude-li vytvořen volební obvod v rámci části obce jako celku, může být v takovém případě volen nejméně 
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Od čtyřmandátových a menších volebních obvodů lze v souladu s konstatováním 

Taagepery a Shugarta očekávat disproporční výsledky, zvláště pokud kandiduje pět a více 

stran, jak tomu zpravidla v českých komunálních volbách je.18 Ještě větší disproporcionalitu 

mohla přinést kombinace malých volebních obvodů s modifikovaným D´Hondtovým 

dělitelem,19 jehož předpokládal vládní návrh předložený v březnu roku 2000.20 Obecním 

orgánům se tak nabízely ještě silnější nástroje volebního inženýrství, než jaké jim poskytly 

a poskytují schválená pravidla pro komunální volby.  

 

 

                                                                                                                                                         
jeden zastupitel“ [Stenozáznam k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 
22. 11. 2000,  
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=8290, , cit. k 17. 10. 2008]. 
18 Z tabulky, kterou vytvořil Jan Outlý na základě výsledků komunálních voleb v roce 2002, vyplývá, že ve 
volebních obvodech v komunálních volbách kandiduje v průměru minimálně pět stran (tento průměrný nejmenší 
počet stran se vztahuje na volební obvody o čtrnácti zastupitelích) [Outlý 2004: 43].  
19 Při modifikovaném D´Hondtově děliteli, někdy nazývaném podle svého navrhovatele také Koudelkův dělitel, 
je počet hlasů odevzdaných pro každou stranu dělen řadou čísel 1,42; 2; 3; 4; ... 
20 Už klasický D´Hondtův dělitel vede podle většiny politologů k zvýhodnění větších stran [Lebeda 2004: 32]. 
Poslanec Tomáš Kladívko proto při rozpravě o posledním vládním návrhu volebního zákona pro komunální 
volby v roce 2001 navrhoval umožnit dělení na více volebních obvodů až v obcích s více než 17 zastupiteli a 
stanovit minimální velikost volebního obvodu na 9 mandátů, protože při menších volebních obvodech v menších 
obcích by mohlo vzniknout „nerovné postavení mezi kandidujícími subjekty“. [Stenozáznam k projednávání 
vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 18. 9. 2001,  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/038schuz/38-1.html, cit. k 17. 10. 2008]. Na ještě výraznější 
disproporcionalitu danou kombinací malých volebních obvodů s modifikovaným D´Hondtovým dělitelem 
poukázal politolog Jan Outlý [Outlý 2004: 32] nebo senátor Jiří Skalický [Stenozáznam k projednávání vládního 
návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 22. 11. 2000,  
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=8290, , cit. k 17. 10. 2008]. 
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1. 2. Manipulace s volebními obvody 

 

1. 2. 1. Mallapportionment a gerrymandering 

 

Předchozí podkapitola naznačila, že vymezování volebních obvodů může výrazně 

ovlivnit výsledek voleb. Manipulace s volebními obvody existuje v zásadě dvojí [Kubát 2004: 

309]. Termín mallapportionment označuje v politologické literatuře tzv. pasivní metodu 

manipulace.21 Spočívá v existenci volebních obvodů s různě početným elektorátem, v nichž se 

volí stejný počet mandátů. Voliči v populačně silných obvodech jsou diskriminování, neboť 

jejich hlas má daleko menší hodnotu než hlas voliče z populačně slabšího obvodu.22 

K mallapportionmentu dochází například tam, kde hranice volebních obvodů zůstávají 

dlouhou dobu beze změny a nereflektují migrační pohyby obyvatelstva. Nejčastěji se jedná 

o zvýhodňování venkovských volebních obvodů, odkud voliči odcházejí, na úkor obvodů 

městských, kde voličů přibývá. 

Druhý typ manipulace s volebními obvody nazývá politologická literatura 

gerrymandering. Je definován jako vytyčování volebních obvodů ve prospěch určitého 

uskupení či jednotlivce [Rose 2000: 141]. Tomáš Kostelecký zmiňuje dva nutné předpoklady 

gerrymanderingu. Jednak musí vymezování volebních obvodů kontrolovat jedno uskupení, 

zvýhodněné tak oproti ostatním. Navíc musejí být voliči na území rozmístěni nerovnoměrně, 

v opačném případě by deliminace obvodů neměla na volební výsledek jakýkoliv vliv 

[Kostelecký 2000: 255]. 

Rozlišuje se několik metod gerrymanderingu.23 Metoda balení či koncentrace 

(packing, stacked type of gerrymander) spočívá ve vytváření okresů s (nijak výraznou) 

převahou konkrétního kandidáta. Často přitom vznikají bizarní tvary volebních obvodů. 

Metoda koncentrace přívrženců konkurenčního kandidáta do jediného volebního obvodu 
                                                 
21 Martin Glassner považuje mallapportionment za typ gerrymanderingu, který je dnes už spíše výjimkou 
[Glassner 1996: 204]. 
22 Jan Filip a Karel Schelle upozorňují, že mezi politology nepanuje shoda v otázce, zda porušení zásady stejné 
hodnoty hlasu znamená porušení ústavní zásady rovnosti volebního práva. Všeobecně je přijímáno pojetí, že 
každý volič má mít stejný počet hlasů, tedy princip one man – one vote. Spor je však veden o princip one man – 
one value [ Filip a Schelle 1992: 77]. Zásada stejné hodnoty hlasu může být zpochybněna jak v rámci jediného 
volebního obvodu (jde především o to, zda má zásada stejné hodnoty hlasu platit v okamžiku sčítání hlasů a dál 
již ne, jak je tomu v případě většinového systému, nebo zda má platit i po sčítání, kdy se hlasy vyhodnocují, jak 
je tomu v případě systému proporčního zastoupení), tak při srovnání několika volebních obvodů. Druhá možnost 
zpochybnění se vztahuje i na české komunální volby, neboť voliči disponují různým počtem hlasů v závislosti na 
velikosti zastupitelstva, do kterého volí. Na nebezpečí porušení zásady rovnosti volebního práva v českých 
komunálních volbách v souvislosti s vytyčováním volebních obvodů upozornil například poslanec Miroslav 
Beneš při projednávání novely zákona o volbách do zastupitelstev v obcích v roce 2000 [Stenozáznam 
k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 5. 4. 2000, 
 http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/024schuz/24-2.html, cit. k 17. 10. 2008]. 
23 Různí autoři uvádějí různá dělení [śukowski 1997: 134-135], [Říchová 2002: 143-144], [Glassner 1996: 204], 
[Kostelecký 2000: 255]. 
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(excess vote technique) způsobuje, že konkurenční kandidát zvítězí s jasnou převahou 

v jediném obvodě, ve všech okolních je však jeho podpora marginalizována. Podle Martina 

Glassnera se jedná o nejčastější strategii [Glassner 1996: 204]. Metoda tříštění či roztržení 

(cracking, waste vote technique) tkví v rozbití území s převahou konkurenčního kandidáta na 

několik částí a jejich přiřazení k volebním obvodům méně nakloněným danému 

konkurenčnímu kandidátovi. Arkadiusz śukowski uvádí jako specifický případ tříštění 

metodu úhlopříček, praktikovanou ve velkých městech s odlišným složením elektorátu 

v centru a na předměstích. Úhlopříčky rozdělí centrum města na několik výsečí, z nichž je 

každá přiřazena k některému předměstskému volebnímu obvodu. Obyvatelům centra se tak 

výrazně sníží šance na zvolení kandidáta, který by hájil výlučně jejich zájmy [śukowski 

1997: 136-137]. Blanka Říchová zmiňuje ještě metodu mischief, která nutí konkurenčního 

kandidáta ucházet se o přízeň voličů s profesním, kulturním a politickým zázemím výrazně 

odlišným od zázemí elektorátu, který jej zvolil v minulých volbách. Jako příklad 

gerrymanderingu vzpomíná rovněž takové stanovení hranic volebních obvodů, v němž jsou 

kandidáti z jedné strany, kteří dříve kandidovali v odlišných obvodech, nuceni vzájemně 

soupeřit v obvodu jediném [Říchová 2002: 144]. 

S metodou mallapportionmentu se lze nejčastěji setkat v jednomandátových volebních 

obvodech. Ve vícemandátových volebních obvodech se různý počet voličů připadajících na 

jeden mandát řeší spíše změnou velikosti obvodu než změnou jeho hranic. I gerrymandering 

je daleko pravděpodobnější v jednomandátových obvodech. Jeho výskyt ve vícemandátových 

obvodech však politologové nevylučují. Podle Arenda Lijpharta představuje gerrymandering 

v jednomandátových obvodech velké pokušení. Se vzrůstajícím počtem mandátů 

přidělovaných v obvodu jej však považuje za obtížněji proveditelný a v pěti a 

vícemandátovém obvodu dokonce za nepraktický [Lijphart 1994: 146].24 Richard Rose 

připomíná, že hranice vícemandátových obvodů se často shodují s hranicemi daných 

administrativních jednotek, které nelze jen tak snadno měnit [Rose 2000: 141-142]. 

 

1. 2. 2. Gerrymandering v českých komunálních volbách? 

 

Termín mallapportionment se jako pojmenování pro českou praxi rozdělování území 

obce na více volebních obvodů neobjevil snad nikdy, s pojmem gerrymandering se však 

                                                 
24 V pěti- a vícemandátových obvodech považují Arend Lijphart a Bernard Grofman volební systém za zcela 
imunní vůči gerrymanderingu [Lijphart a Grofman, 1984: 7]. 
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v této souvislosti můžeme setkat.25 Domnívám se, že jeho použití není v tomto případě zcela 

na místě.  

Nelze vyloučit, že zastupitelstva některých českých měst vytyčují volební obvody ve 

prospěch určitého uskupení,26 jak to stanovuje Roseova definice. Rovněž dva nutné 

předpoklady gerrymanderingu zmiňované Tomášem Kosteleckým mnohé české obce 

splňují.27 Dochází-li navíc v českých obcích skutečně k vymezování volebních obvodů ve 

prospěch určitého uskupení, lze oprávněně předpokládat, že jsou využívány techniky balení, 

tříštění či koncentrace konkurentových přívrženců. 

Proti užití termínu gerrymandering se však nabízejí dvě pádné námitky. Jednak pojmy 

mallapportionment i gerrymandering vznikly jako pojmenování pro volební manipulaci 

v jednomandátových volebních obvodech. Ve vícemandátových obvodech se s nimi lze setkat 

jen vzácně, a to v obvodech malých. V českých komunálních volbách se přitom nikdy 

nevyskytly menší než pětimandátové obvody. Navíc se mallapportionment a gerrymandering 

vztahují k manipulaci s hranicemi obvodů. V českých komunálních volbách jde však 

především o manipulaci s počtem a velikostí obvodů.28 Z těchto důvodů se ve svém práci 

termínu gerrymandering vyhýbám a používám spojení manipulace s volebními obvody.29  

 

1. 2. 3. Zákony o volbách do obecních zastupitelstev a příležitost k manipulaci 

 

Ať už použijeme pro manipulativní deliminaci volebních obvodů jakékoliv označení, 

platí, že legislativa upravující české komunální volby nabízí k této praxi nejednu příležitost. 

Už samotná možnost či povinnost rozdělit území obce na více volebních obvodů představuje 

mezi evropskými komunálními volebními systémy spíše výjimku.30 O vytyčení volebních 

                                                 
25 Například redaktoři Hospodářských novin Martin Erva a Petr Vašek či Jan Zbožínek používají přímo pojem 
gerrymandering [Jak vyhrát komunální volby? ODS sází v Praze na volební inženýrství, Hospodářské noviny 
6. 2. 2006], [Zbožínek 2005: 41], Pavel Netolický hovoří o „nástroji volební geografie a la gerrymandering“ 
[Netolický 2005], Jan Outlý se zmiňuje o stejné „podstatě“ či „principu“ [Outlý 2004: 29]. 
26 Viz kapitola 3. 
27 Zaprvé, stěží bychom hledali okrsky v rámci jedné obce, v nichž by se volební výsledky zcela shodovaly. 
Zadruhé, volební obvody stanovuje podle zákona 491/2001 Sb. obecní zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo 
může mít i sudý počet členů, nelze tedy vyloučit patovou situaci, kdy proti sobě budou stát dvě stejně silná 
uskupení. Rovněž nelze vyloučit, že se na vytyčení volebních obvodů shodnou všechny subjekty přítomné 
v zastupitelstvu. Obě výše zmíněné možnosti jsou ale spíše výjimkou než pravidlem. 
28 V obcích, kde bylo opakovaně stanoveno více volebních obvodů a jejich počet se přitom neměnil, se neměnily 
ani jejich hranice. Platí to například pro pět volebních obvodů v Olomouci v letech 2002 a 2006. 
29 Na možnost manipulace s malými (jedno-, dvou- či méněmandátovými) volebními obvody upozornil už 
v rozpravě k zákonu o volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990 poslanec Marek Benda [Stenozáznam 
k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 4.-5. 9. 1990, 
http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/stenprot/004schuz/4-1.html#11, cit. k 17. 10. 2008]. 
30 Všechny obce v Irsku jsou pro komunální volby rozděleny do tří až sedmimandátových obvodů. Zde 
používaný systém jednoho přenosného hlasu (Single transferable vote) bývá aplikován ve vícemandátových, 
avšak nikoliv velkých volebních obvodech. Ve Velké Británii probíhají komunální volby v jednomandátových 
volebních obvodech podle tradičního relativně většinového volebního systému (First past the post). Ve Skotsku 
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obvodů navíc rozhodoval či rozhoduje obecní orgán31 prostou většinou přítomných. 

V neposlední řadě potom zákony o volbách do zastupitelstev v obcích schválené či navržené 

po roce 1989 přiznávaly a přiznávají obecním orgánům možnost či povinnost rozdělit území 

obce na více volebních obvodů nejpozději osmdesát pět dnů přede dnem konání voleb.  

Osmdesát pět dnů, tedy necelé tři měsíce, se mohou zdát dostatečnou lhůtou proto, aby 

voliči i subjekty zvažující kandidaturu32 přizpůsobili novému rozložení volebních obvodů své 

chování a volební strategii. Na druhou stranu se však jedná o lhůtu relativně krátkou, která 

umožňuje skupinám ovládajícím obecní orgány zohlednit při stanovování počtu a hranic 

volebních obvodů aktuální preference voličů.  

Od roku 1998 přitom probíhají parlamentní a komunální volby ve stejném roce.33 

Volby do Poslanecké sněmovny zpravidla v červnu, volby do zastupitelstev obcí v listopadu 

daného roku.34 Rozvržení volebních obvodů pro komunální volby stačí stanovit osmdesát pět 

dnů před jejich konáním, tedy přibližně v polovině srpna.35 Lokálním představitelům se tak 

nabízí jedinečná příležitost kalkulovat při navrhování volebních obvodů pro komunální volby 

nejen s výsledky minulých voleb do obecních zastupitelstev, ale i s výsledky voleb do 

Poslanecké sněmovny.36  

 

                                                                                                                                                         
se nicméně volí ve vícemandátových obvodech systémem jednoho přenosného hlasu (Single transferable vote). 
V Rakousku je možné rozdělit do více volebních obvodů obec s více než 1000 obyvatel, pokud je geograficky 
rozlehlá nebo pokud vznikla spojením několika samostatných částí. Švédská legislativa umožňuje rozdělit do 
více volebních obvodů obec s více než 6000 obyvateli, menší obec jen v případě, že je geograficky rozlehlá 
[Council of Europe 1999: 13]. 
31 Viz poznámka 6 v podkapitole 1.1. 
32 Podle paragrafu 21 odstavce 3 Zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích se kandidátní listiny 
podávají registračnímu úřadu nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tedy minimálně 19 dnů po stanovení 
volebních obvodů.  
33 V roce 1998 se konaly jediné předčasné volby v České republice, které způsobily dosud probíhající souběh 
voleb do Poslanecké sněmovny a do obecních zastupitelstev. V roce 1994 probíhaly volby jediné, a to 
komunální. Obecní rady tehdy mohly vycházet nanejvýš z voleb do České národní rady a do Federálního 
shromáždění, které se však konaly před více než dvěma lety, v situaci nestrukturovaného stranického systému 
a jiného státního uspořádání, kterým byla Česká a Slovenská federativní republika.  
34 Volby do Poslanecké sněmovny se konaly 31. 5.-1. 6. 1996, 19.-20. 6. 1998, 14.-15. 6. 2002 a 2.-3. 6. 2006. 
Komunální volby proběhly 18.-19. 11. 1994, 13.-14. 11. 1998, 1.-2. 11. 2002 a 20.-21. 11. 2006. 
35 V Praze se usnesla Rada, resp. Zastupitelstvo hlavního města Prahy na vytvoření více volebních obvodů pro 
komunální volby 21. 7. 1998 a 30. 5. 2002, v letech 1992 a 2006 nebylo území hlavního města na volební 
obvody rozděleno. V Olomouci stanovila rada, resp. zastupitelstvo více volebních obvodů pro komunální volby 
2. 8. 1994, 19. 5. 1998, 27. 5. 2002 a 19. 5. 2006. Možnosti zohlednit výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
tak obecní orgány hlavního města a města Olomouce využily jen v některých letech. 
36 V některých obcích lze vazbu mezi parlamentními a komunálními volbami i mezi komunálními volbami 
navzájem oprávněně předpokládat. Stanislav Balík zkoumal voličské chování v obcích s rozšířenou působností. 
Dospěl k závěru, že (nejen) v komunálních volbách se voliči chovají uniformě a že obzvláště vysokou míru 
korelace vykazují časově sobě nejbližší volby do obecních zastupitelstev. Zároveň konstatoval souvislost mezi 
volebním chováním v parlamentních a komunálních volbách [Balík 2008: 320-333]. Zkoumání korelace mezi 
parlamentními a komunálními volbami umožnila skutečnost, že v obcích s rozšířenou působností kandidují 
většinou všechny čtyři větší parlamentní strany, které jsou součástí stranického systému už od vzniku samostatné 
republiky (ODS, ČSSD, KDU-ČSL a KSČM). Mezi obce s rozšířenou působností patří i Praha a Olomouc, 
kterým ve své diplomové práci věnuji zvláštní pozornost.  
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Především je však zapotřebí negativně hodnotit samotnou možnost vytvářet co čtyři 

roky nová pravidla hry. Ta by se měla měnit pouze výjimečně, nabízí-li se pádný důvod. 

Každá, třeba jen dílčí úprava totiž pozměňuje charakter soutěže. Činí politickou soutěž 

obtížně předvídatelnou, jak pro voliče, tak i pro kandidující subjekty. „Jestliže by se připustilo 

právo dočasně silnějšího (ať už jedné strany nebo koalice více stran) změnit v jakémkoliv pro 

sebe výhodném okamžiku pravidla volební hry, vedlo by to nejen k narušení férovosti 

politické soutěže, ale koneckonců i k narušení stability celého politického systému“ [Klíma 

2001: 197].  

„Nad dodržováním těchto (víceméně striktních, pozn. autorky) pravidel bdí většinou 

určitá instituce (rozhodčí, jury, komise, soudy), aby nedošlo k takovému narušení soutěže, 

kdy by se neospravedlnitelně zvýhodnil jeden účastník soutěže na úkor ostatních“ [Klíma 

2001: 197]. V českých komunálních volbách by tuto roli měl podle zákona o volbách do 

zastupitelstev v obcích plnit krajský soud.37 Návrh na neplatnost hlasování, na neplatnost 

voleb či na neplatnost volby kandidáta může podat volič nebo volební strana do 10 dnů od 

vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisi, tuto stížnost následně řeší krajský soud. Tyto 

instituce tak jednají až ex post, na základě stížnosti, a je tedy otázkou, zda se jedná o „bdění“. 

Především však zůstávají pochybnosti, zda by účastníci komunálních voleb, kteří by se cítili 

znevýhodněni rozdělením obce do více volebních obvodů, se svou stížností vůbec uspěli. Na 

porušování volebního zákona by poukazovat nemohli a s velkou pravděpodobností by se jim 

nepodařilo prokázat, že obec byla rozdělena na konkrétní volební obvody právě za účelem 

jejich znevýhodnění. 

Vytyčení volebních obvodů v českých komunálních volbách se již jednou před soud 

dostalo. V listopadu roku 2006 zamítl Ostravský krajský soud návrh skupiny občanů na 

zrušení platnosti komunálních voleb ve městě Olomouci právě kvůli rozdělení obce na pět 

volebních obvodů. Občané si stěžovali, že takové rozdělení poškozuje menší volební 

subjekty. Soud však potvrdil již dřívější stanovisko ministerstva vnitra, podle kterého 

rozdělení města Olomouce na volební obvody není v rozporu se zákony České republiky.38 

Nespokojení občané Olomouce podali v lednu roku 2007 v téže kauze stížnost k Ústavnímu 

soudu.39 

                                                 
37 Paragraf 60 a 61 Zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích. Tentýž zákon potom v paragrafu 
10 stanoví, že na úrovni obce řeší stížnosti na „organizačně technické zabezpečení voleb“, pod které by stížnost 
na nespravedlivé vytyčení volebních obvodů mohla spadat, krajský úřad.  
38 [Volby v obvodech nejsou v rozporu se zákonem, ČTK 13. 11. 2006] 
39 [Volební dělení Olomouce míří k Ústavnímu soudu, Lidové noviny 23. 1. 2007] 
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1. 2. 4. Jak zabránit manipulaci s volebními obvody 

 

Nabízejí se v zásadě dva způsoby, jak manipulaci s volebními obvody zabránit. Buď je 

nezbytné odebrat deliminaci volebních obvodů skupině momentálně disponující prostou 

většinou v obecním orgánu a svěřit ji například politicky nezávislé speciální komisi.40 Nebo je 

zapotřebí přijmout přesná a kontrolovatelná kritéria pro vymezování obvodů, která by 

manipulaci zabránila. Nejlepší garancí je potom kombinace obou způsobů [Kostelecký 2000: 

256-257].  

Stanovením přesných a kontrolovatelných kritérií bojují proti manipulaci s volebními 

obvody například Spojené státy. Kritéria nejsou kodifikována v zákonech, ale vyplývají 

z precedentních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Kritéria lze hierarchicky rozdělit41 do tří 

kategorií, a to na ústavní, politicko-geografická a politická [Kostelecký 2000: 256-257]. 

Ústavní kritéria stejné populační velikosti volebních obvodů a stejné 

pravděpodobnosti reprezentace různých rasových a jazykových skupin platí za nejzávaznější 

a mají přednost před všemi ostatními. Jsou-li splněna ústavní kritéria, přihlíží se při 

vytyčování volebních obvodů ke kritériím politicko-geografickým, tedy k respektování hranic 

již existujících politických (státy, země, kraje apod.) a administrativních (okresy, katastrální 

území měst, městské obvody apod.) jednotek. Nehrozí-li porušení kritérií ústavních 

a politicko-geografických, berou se v potaz i dvě politické zásady, a to neměnit hranice 

obvodů často a nevytvářet obvody s příliš vyrovnaným rozložením politických sil. 

V obvodech s vyrovnanými pozicemi dvou největších soupeřů totiž o vítězství rozhoduje 

několik málo hlasů a zvyšuje se celková nepředvídatelnost volebních výsledků [Kostelecký 

2000: 256-257]. 

V České republice zůstává deliminace volebních obvodů nadále v rukou uskupení 

ovládajícího prostou většinu v obecním orgánu.42 Pravidel, kterými se takové uskupení musí 

                                                 
40 V první Československé republice rozděloval obce s více než 5000 obyvateli na více volebních obvodů 
dohlédací úřad [Schelle 1994: 45]. Martin Glassner zmiňuje i vytyčování hranic volebních obvodů stranickou 
komisí, v níž by byly zastoupeny všechny relevantní strany. Přiznává však, že se v takovéto komisi nelze 
vyhnout handlování a vymezování obvodů, v nichž si bude moci být každá ze zúčastněných stran mandátem 
dopředu „jistá“ [Glassner 1996: 206]. 
41 Jak připomíná Encyklopedie ACE, může se stát, že se kritéria dostanou do sporu a nelze jim vyhovět zároveň. 
Proto je důležité stanovit priority a kritéria hierarchizovat [ACE Encyclopaedia, http://aceproject.org/ace-
en/topics/bd/bdb/bdb05, cit. k 17. 10. 2008]. 
42 Zákony 368/1990, 298/1992 a 152/1994 pověřovaly vymezením volebních obvodů obecní radu. Vládní návrh 
novely zákona o volbách do zastupitelstev v obcích z roku 2000 a zákon 491/2001 předaly toto pověření 
obecnímu zastupitelstvu. Jako opodstatnění této změny uvedla vláda v důvodové zprávě k nepřijaté novele 
z roku 2000, že zastupitelstvo sice není volebním orgánem, nicméně vymezování volebních obvodů patří do 
samostatné působnosti obce [Vládní návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev v obcích předložený 23. 3. 
2000, http://www.psp.cz/sqw/text/text.sqw?C=604&T=K1998PSP3T&q=obc%edch&lem=1&j=1&d1=1&X=t, 
cit. k 17. 10. 2008]. 
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řídit, je v porovnání se Spojenými státy málo,43 navíc se v různých komunálních volebních 

zákonech liší.44 Podle zákona 152/1994 Sb. se musela ve volebním obvodu volit poměrná část 

členů zastupitelstva odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, avšak nejméně pět a nejvíce 

patnáct členů.45 Zákon 491/2001 stanovuje minimální počet mandátů rozdělovaných v jednom 

volebním obvodu pro obce do 10 000 obyvatel, do 50 000 obyvatel a nad 50 000 obyvatel.46 

Navíc ukládá, že v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech může být 

městská část nebo městský obvod47 součástí pouze jednoho volebního obvodu.48 Neobsahuje 

však již ustanovení, že poměrná část členů zastupitelstva volených v daném obvodu musí 

odpovídat počtu obyvatel v tomto obvodu.49 Zásadu, že hranice volebního obvodu nesmí 

přesáhnout hranici městských částí nebo městských obvodů50 a zásadu korespondence 

                                                 
43 Na velmi vágní vymezení pravidel stanovování volebních obvodů a na zvýšené nebezpečí manipulace při 
volební geometrii upozornil již v rozpravě k zákonu o volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990 poslanec 
Michal Sedláček. [Stenozáznam k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 4.-
5. 9. 1990, http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/stenprot/004schuz/4-1.html#11, cit. k 17. 10. 2008]. Ještě ostřejší 
stanovisko zaujal o deset let později senátor Jiří Skalický. „Vidím v tom i politický problém, do jaké míry může 
být zákonodárcem dán mandát konkrétnímu obecnímu zastupitelstvu, aby jako podjatá instituce takto samo 
rozhodovalo o dramatických proměnách charakteru toho volebního systému ve své obci.“ [Stenozáznam 
k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 22. 11. 2000,  
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=8290, , cit. k 17. 10. 2008]. 
44 Zákon 298/1992 o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu nepřinesl v otázce komunálních 
voleb žádnou změnu oproti zákonu 368/1990 (viz podkapitola 2. 1. 1). Při výčtu volebních zákonů pro 
komunální volby jej proto explicitně nezmiňuji, platí pro něj stejná konstatování jako pro zákon 368/1990. 
45 Paragraf 9 odstavec 3 zákona 152/1994 Sb. Poslanec Radim Špaček navrhl při rozpravě k tomuto zákonu 
„poměrnou část členů zastupitelstva“ specifikovat tak, že by nejvyšší počet voličů připadající na jeden mandát ve 
volebním obvodu mohl být nejvýše o 30 % větší než průměrný počet voličů připadajících na jednoho zastupitele 
(bez ohledu na obvod, v němž byl zvolen). Tento pozměňovací návrh však nebyl přijat [Stenozáznam 
k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 3. 6. 1994,  
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/019schuz/s019030.htm, cit. k 17. 10. 2008]. 
46 Paragraf 27 odstavec 1 zákona 491/2001 Sb. 
47 Městská část a městský obvod jsou rovnocenná označení pro samosprávné části statutárních měst, o označení 
v konkrétním městě jeho rozhoduje zastupitelstvo. Pojem městská část se používá v Praze, Brně a Opavě, pojem 
městský obvod v Ostravě, Plzni, Pardubicích, Ústí nad Labem a v Liberci. Ostatní statutární města se na městské 
části nebo městské obvody nečlení.  
48 Paragraf 27 odstavec 2 zákona 491/2001 Sb. Výkladem tohoto odstavce se zabýval Petr Behenský. Podle 
interpretace ministerstva vnitra se omezení, stanovující že městská část nebo městský obvod může být součástí 
jen jednoho volebního obvodu, vztahuje pouze na volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a na volby do 
„velkého“ zastupitelstva jiných územně členěných statutárních měst, nikoliv na volby do zastupitelstev 
jednotlivých městských částí či městských obvodů. Při volbách do „velkých“ zastupitelstev tak vybírají voliči 
městské části nebo městského obvodu ze stejných kandidátů [http://behensky.blog.respekt.cz/c/447/Je-volebni-
zakon-chybny.html, cit. k 17. 10. 2008]. Tomuto výkladu odpovídá i dosavadní praxe v komunálních volbách 
v Praze. Pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy nebyla žádná městská část nikdy rozdělena do více 
volebních obvodů. Pro volby do zastupitelstva městské části však bylo na více volebních obvodů rozděleno 
území Prahy 2, Prahy 3, Prahy 4, Prahy 6, Prahy 7, Prahy 8, Prahy 9, Prahy 10, Prahy 11 (Jižní Město), Prahy 12 
(Modřany), Prahy 13 (Jihozápadní Město), Prahy 14 (Kyje) a Prahy 15 (Horní Měcholupy). 
49 Na tento nedostatek upozorňoval při rozpravě o komunálním volebním zákoně v roce 2001 senátor Pavel 
Eybert. Paragraf označil za nedostatečně definovaný, neboť nezaručuje při volbách přibližně stejnou váhu hlasu 
tak, aby nemohlo dojít ke zpochybnění výsledků voleb. „Spoléhat se jenom na výkladovou možnost, že by se 
měly obvody utvářet podle principů, obsažených v Listině lidských práv a Ústavy, je podle mého mínění dost 
málo“ [Stenozáznam k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 6. 12. 2001 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=10284, cit. k 17. 10. 2008]. 
50 Formulace „hranice volebního obvodu nesmí přesáhnout hranici městských částí nebo městských obvodů“, 
obsažená ve vládních návrzích zákonu pro komunální volby z let 2000 a 2001, se liší od formulace obsažené 
v paragrafu 27 odstavci 2 současného zákona 491/2001 Sb., která zní: „V hlavním městě Praze a v územně 
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velikosti volebního obvodu a počtu obyvatel v tomto obvodu stanovila i novela zákona 

o komunálních volbách z roku 2000,51 kterou však neschválil Senát.  

Podle současné úpravy jsou respektovány hranice městských částí a městských 

obvodů, nikoliv však už jiných přirozených jednotek. Poměrně často se lze setkat 

s rozdělením jedné ulice do dvou volebních obvodů. Většinou se jedná o dlouhé ulice 

a třídy52, najdou se však výjimky. Například v Praze 10 byla v roce 2006 rozdělena do dvou 

volebních obvodů malá rezidenční oblast Bohdalec. Bohdalečtí přitom v posledních volbách v 

roce 2006 patřili k silným kritikům tehdejšího zastupitelstva, především kvůli zrušení 

dopravního spojení mezi Bohdalcem a centrem Vršovic. Kvůli rozdělení oblasti a jejímu 

přiřazení ke dvěma různým volebním obvodům neprosadili do zastupitelstva žádného svého 

zastupitele. Do dvou volebních obvodů byly rozděleny i drobné ulice.53  

Není bez zajímavosti, že pro vytyčování volebních okrsků platí daleko přísnější 

pravidla. Všechny zákony upravující komunální volby od roku 1989 zmiňují přibližný počet 

voličů54 připadajících jednomu okrsku. Zákon 368/1990 Sb. hovoří o zpravidla nejvíce tisíci 

voličů,55 zákony 152/1994 a 491/2001 Sb. uvádějí přibližný počet tisíc voličů s tím, že 

v samostatných částech obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet 

                                                                                                                                                         
členěných statutárních městech může být městská část nebo městský obvod součástí pouze jednoho volebního 
obvodu“. Pokud by bylo území městské části či městského obvodu pro volby do „velkého“ zastupitelstva 
rozděleno například na dva volební obvody, které by nezasahovaly do dalších městských částí či obvodů, nebyla 
by zásada, že hranice volebního obvodu nesmí přesáhnout hranici městských částí nebo městských obvodů, 
porušena. Vyloučené by však bylo spojení několika městských částí či obvodů do jediného volebního obvodu 
pro volby do „velkého“ zastupitelstva. Paragraf 27 odstavec 2 současného zákona 491/2001 Sb. přitom podle 
interpretace ministerstva vnitra (viz pozn. 48) stanovuje přesný opak. Co by znamenalo přijetí klauzule, že 
hranice volebního obvodu nesmí přesáhnout hranici městských částí či obvodů v praxi, nastínil poslanec Tomáš 
Kladívko v rozpravě o vládním návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 23. 10. 2001. Vysvětlil, že 
pokud by se v Praze rozhodlo o vytyčení více volebních obvodů pro volby do „velkého“ zastupitelstva, muselo 
by vzniknout minimálně 57 volebních obvodů, neboť každá pražská městská část by musela mít alespoň jeden 
svůj samostatný volební obvod [Stenozáznam k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do 
zastupitelstev v obcích 23. 10. 2001,  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/039schuz/39-5.html, cit. k 17. 10. 2008]. Důvodové zprávy k vládním 
návrhům z roku 2000 i 2001 přitom naznačují, že předkladatel chtěl uzákonit, aby „území městské části mohlo 
být jen v jednom volebním obvodu“ [Vládní návrhy zákona o volbách do zastupitelstev v obcích předložené 23. 
3. 2000 a 14. 6. 2001,  
http://www.psp.cz/sqw/text/text.sqw?C=604&T=K1998PSP3T&q=obc%edch&lem=1&j=1&d1=1&X=t, resp. 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=968&CT1=0, cit. k 17. 10. 2008]. 
51 Paragraf 26 odstavec 1 a 2 novely zákona o volbách do zastupitelstev v obcích v podobě, v jaké jej 27. října 
2000 schválila Poslanecká sněmovna  
[http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=584&ct1=0&v=PZ&pn=4&pt=1, cit. k 17. 10. 2008]. 
52 Například v Olomouci byly pro několikery komunální volby rozděleny ulice K Míru, Masarykova třída a 
Foersterova do dvou volebních obvodů. V Praze jsou do více volebních obvodů rozděleny například ulice 
Vinohradská, Křižíkova nebo Evropská. 
53 Například ulice Na Sychrově, Pod Sychrovem, Na Křivce a Osnická.  
54 Není bez zajímavosti, že při vytyčování volebních okrsků se přihlíží k počtu voličů, kdyžto při vymezování 
volebních obvodů k počtu obyvatel. Zákony o komunálních volbách z let 1990, 1992 a 1994 a neschválená 
vládní novela tohoto zákona z roku 2000 zmiňovaly, že ve volebním obvodu se musí volit poměrná část členů 
zastupitelstva v obci odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu.  
55 Paragraf 7 odstavec 3 zákona 368/1990. 
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voličů.56 Dříve vymezovala volební okrsky obecní rada, zákon 491/2001 Sb. předal tuto 

pravomoc do rukou starostů.57 Úprava z roku 1994 obsahovala navíc formulaci, že volební 

okrsky jsou stálé a měnit je lze jen v případě podstatné změny počtu voličů nebo změny 

území.58 Dosud platný zákon o volbách do obecních zastupitelstev vyjmenovává přesně čtyři 

případy, kdy je možné volební okrsky měnit.59 Přitom pravidla deliminace volebních okrsků, 

obsažená v zákonech o volbách do zastupitelstev v obcích, jsou závazná pro všechny ostatní 

volby.60 

 
 

                                                 
56 Paragraf 8 odstavec 3 zákona 152/1994 Sb. a paragraf 25 odstavec 3 zákona 491/2001 Sb. 
57 Paragraf 25 odstavec 2 zákona 491/2001 Sb. Podle důvodové zprávy vládního návrhu zákona o volbách do 
zastupitelstev v obcích z roku 2001 spadá stanovování volebních okrsků pod organizačně technické zajištění 
voleb a patří tak k výkonu státní správy, tedy do rukou starosty spíše než obecní rady. 
[http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=968&CT1=0, cit. k 17. 10. 2008]. 
58 Paragraf 8 odstavec 1 zákona 152/1994 Sb. 
59 1) zvýší či sníží-li se počet voličů v okrsku o jednu třetinu, 2) změní-li se hranice obce v osídlených místech, 
3) změní-li se hranice městských obvodů nebo městských částí či obvodů a 4) pokud hranice okrsku není shodná 
s hranicí volebního obvodu pro senátní volby nebo s hranicí volebního obvodu pro volby do zastupitelstva obce. 
Paragraf 26 odstavec 1 zákona 491/2001 Sb. 
60 Paragraf 25 Zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, paragraf 3 Zákona 247/1995 Sb. 
o volbách do Parlamentu České republiky a paragraf 2 odstavec 4 Zákona 62/2003 Sb. o volbách do Evropského 
parlamentu.  
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1. 3. Více volebních obvodů: argumenty pro a proti v českém a zahraničním kontextu 

  

Rozdělit území obce na více volebních obvodů neumožňuje jen český volební zákon.61 

Nabízí se proto srovnání s několika evropskými volebními systémy, jedinečný materiál 

ke komparaci však skýtají Spojené státy. Zde totiž rozhoduje o podobě komunálního 

volebního systému každá obec sama, což poskytuje příležitost zhodnotit klady a zápory 

jednotlivých volebních systémů, aplikovaných ve stejném časovém období v relativně 

podobných podmínkách.62  

Ve Spojených státech se pro komunální volby používá nejčastěji jeden z následujících 

sedmi volebních systémů [Zimmermann 1999: 8-15]: systém jedno- či dvoumandátových 

volebních obvodů (ward system), celoplošný pluralitní systém (at-large plurality system),63 

smíšený systém, limitované hlasování, kumulativní hlasování, systém jednoho přenosného 

hlasu a alternativní hlasování.  

 

1. 3. 1. Komunální volební systémy ve Spojených státech a jejich zhodnocení 

 

Až do začátku 20. století jednoznačně převládal v obcích ve Spojených státech ward 

system, který rozděluje obec do několika volebních obvodů, v nichž se volí jeden až dva 

zastupitelé, takže každý volič disponuje jedním nebo dvěma hlasy. Zastupitelská křesla však 

pravidelně získávali političtí bossové ovládající daný obvod. Hlasy voličů obdrželi zpravidla 

za příslib, že pro ně prosadí nějaké privilegium na úkor všech ostatních obvodů obce. Vytvořil 

se tak klientský a korupční systém, v němž každý zastupitel prosazoval partikulární potřeby 

svého obvodu, zatímco zájmy celé obce zůstávaly stranou [Zimmermann 1999: 8-9].  

V prvních dvou desetiletích 20. století proto mnoho obcí přešlo na celoplošný 

pluralitní systém, který každému voliči přiznává tolik hlasů, kolik je všech členů obecního 

zastupitelského orgánu. Do popředí se tak dostaly celoobecní záležitosti, časem se však 

ukázalo, že i pluralitní systém s sebou nese jisté nevýhody. Především geograficky rozptýlené 

menšiny, nejčastěji Afroameričanů, nedokázaly prosadit do zastupitelských orgánů vlastní 

reprezentanty. Některé obce proto začaly systém jediného volebního obvodu (často na základě 

rozhodnutí soudu)64 opouštět a experimentovat s alternativními volebními systémy, například 

                                                 
61 Viz pozn. 30 v podkapitole 1. 2. 3. 
62 Mám na mysli především politickou kulturu, charakter elektorátu a hlavní štěpné linie společnosti (cleavages). 
Odlišnosti v těchto aspektech by činily srovnání volebních systémů v různých zemích obtížnějším.  
63 V podstatě se jedná o blokové hlasováni. 
64 Za zmínku svojí minimálně dva soudní případy, které se staly ve Spojených státech zásadními precedenty. Na 
počátku případu Bolden vs. Mobile stojí stížnosti Boldena a dalších Afroameričanů z roku 1976 na celoobecní 
pluralitní volební systém v obci Mobile ve státě Alabama. Bolden se odvolával především na Zákon o volebních 
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s limitovaným hlasováním, s kumulativním hlasováním, s alternativním hlasováním nebo se 

systémem jednoho přenosného hlasu [Zimmermann 1999: 9-16]. 

 

Mezi českým a americkými volebními systémy se najdou samozřejmě zásadní rozdíly. 

Především jde o skutečnost, že ve Spojených státech se volí nejčastěji na základě většinového 

systému [Williams 1999: 26], zatímco všechny české volební zákony pro komunální volby od 

roku 1989 zakotvily systém poměrného zastoupení. Volební systémy v České republice a ve 

Spojených státech se navíc liší uzavírací volební klauzulí, způsobem hlasování65 

a přidělováním hlasů. Další rozdíly spočívají v početnosti volených obecních orgánů66 

a celkově v obecním uspořádání.67 

Přesto se lze poučit z kladů a záporů dvou nejčastěji používaných volebních systémů 

ve Spojených státech, totiž systému drobných volebních obvodů a systému jediného 

volebního obvodu.68 Americký at-large plurality system může svými výhodami a nevýhodami 

do jisté míry připomínat český volební systém v obcích s jediným volebním obvodem, třebaže 

česká zastupitelstva jsou výrazně početnější než americké městské rady. Americký ward 

system se do určité míry podobá českému volebnímu systému v obcích, které rozdělí své 

území na více volebních obvodů. V České republice se však nesetkáme s menšími než 

                                                                                                                                                         
právech z roku 1965 a na 14. a 15. dodatek Ústavy Spojených států. Místní soud uznal, že volební systém 
v kombinaci s rasově polarizovaným hlasováním účinně brání Afroameričanům získávat vlastní reprezentanty 
v místní radě, a proto nařídil změnu volebního systému. Nejvyšší soud však rozhodnutí soudů nižších instancí 
zrušil, neboť naznal, že žalující strana nepodala důkaz o úmyslné diskriminaci tak, jak předpokládá druhý oddíl 
Zákona o volebních právech z roku 1965. 
 Případ Mc Neil vs. Springfield se odehrál v roce 1985, tedy poté, co byla v roce 1982 z druhého oddílu 

Zákona o volebních právech vypuštěna podmínka podat důkaz o úmyslné diskriminaci. Skupina Afroameričanů 
nazvaná McNeil podala žalobu na obec Springfield ve státě Illinois. V své žalobě argumentovala tím, že ačkoliv 
představuje rozsáhlou a geograficky kompaktní skupinu, vyznačující se politickou soudržností a hlasováním en 
bloc, neprosadila doposud žádného svého kandidáta do místní rady a vždy ji přehlasovala bílá většina. Soud dal 
tentokrát žalující straně za pravdu a o novém volebním systému ve městě Springfield rozhodli obyvatelé 
v referendu [Williams 1999: 22-25]. 
65 Český volič si může v komunálních volbách vybrat, zda podpoří konkrétní kandidující uskupení, zda udělí 
hlasy kandidátům napříč uskupeními, nebo zda využíje obou těchto variant. 
66 Zastupitelské orgány ve Spojených státech jsou menší než česká zastupitelstva, často méně než desetičlenná 
i v těch největších městech. 
67 Ve Spojených státech se uplatňují tři základní typy obecního uspořádání. V modelu council-manager patří 
rozhodující pravomoci přímo volené radě, která volí starostu zastávajícího jen ceremoniální funkce. Rada navíc 
vybírá obecního manažera, který zodpovídá za výkon a uvedení do praxe jí přijatých opatření. V tomto modelu 
jednoznačně převažuje legislativní složka, tedy rada. V druhém modelu, mayor-council, je přímo volená nejen 
rada, ale také starosta. Pravomoci rady i starosty se liší obec od obce. V případě silného starosty převažuje 
jednoznačně exekutivní složka, tedy starosta, který někdy sám najímá manažera, jenž je odpovědný pouze 
starostovi. Třetí, dnes už spíše historický typ, komise (commission), se skládá z několika přímo volených 
komisařů, z nichž každý spravuje jednu oblast obecních záležitostí. Předseda komise bývá zpravidla starostou. 
Model coucil –manager se vyskytuje častěji v obcích s vícemandátovými obvody, zatímco model mayor-coucil 
spíše v obcích s jedno či dvoumandátovými obvody [Encyclopeadia Britannica, http://www.britannica.com, 
hesla mayor-counci system, council-manager system a commission , cit. k 17. 10. 2008]. 
68 Třebaže řada argumentů pro a proti systémům ward a at-large připomíná argumenty pro a proti systému 
většinovému, resp. systému poměrného zastoupení [Kostelecký 2000: 250-254], podobnost je jen zdánlivá. Ward 
i at-large system patří oba k většinovým systémům.  
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pětimandátovými obvody, zatímco ve Spojených státech se vyskytují jedno- či 

dvoumandátové obvody. Ve Spojených státech se tak jedná o malé volební obvody, zatímco 

v České republice jde o obvody střední velikosti.69 Hlavní rozdíl mezi komunálním volebním 

systémem ve Spojených státech a v České republice nicméně spočívá ve volební formuli. 

Zatímco ve většinovém americkém systému vítěz bere vše, v českém proporčním systému se 

o vítězství dělí více subjektů v určitém poměru. 

 

Systém jedno a dvoumandátových volebních obvodů se ve Spojených státech osvědčil 

především zajištěním reprezentace koncentrovaných menšin (například etnických či 

náboženských) a vytvořením úzké vazby mezi zastupitelem a jeho volebním obvodem. Nese 

s sebou však i nezanedbatelné nevýhody. Vedle neúspěšné reprezentace rozptýlených menšin 

je to také častý výskyt gerrymanderingu a prosazování partikulárních zájmů určitého obvodu 

na úkor celé obce. Finanční prostředky v obci se nejčastěji rozdělují rovnoměrně mezi 

jednotlivé obvody, takže stejné částky dostávají jak obvody finančně zajištěné, tak obvody, 

které se potýkají s řadou akutních problémů, ať už se jedná o otázky sociální nebo 

infrastrukturu. Navíc se zastupitelé z obvodů, v nichž nežije žádná významná minorita, staví 

lhostejně k problémům menšin.  

Nevýhody však skýtá systém jedno- a dvoumandátových volebních obvodů nejen na 

celoobecní úrovni, ale i v každém volebním obvodu zvlášť. Volby jednoho nebo dvou 

zastupitelů probíhají nejčastěji na základě principu first past the post, kdy k zisku mandátu 

stačí obdržet nejvíce hlasů (plurality), a nikoliv nadpoloviční většinu všech hlasů (majority). 

Zastupitelem se tak snadno může stát kandidát neoblíbený většinou voličů obvodu. Především 

voliči, kteří se otevřeně vyslovili na podporu jeho neúspěšných oponentů, nenalézají 

v takovém zastupiteli obhájce vlastních zájmů a potřeb [Zimmermann 1999: 8-9]. 

 

Na rozdíl od malých volebních obvodů se zastupitelé zvolení v jediném celoobecním 

volebním obvodu více zajímají o celoobecní záležitosti, neboť jejich voliči pocházejí 

z různých částí obce a hájení pouze partikulárních zájmů některé obecní části by se setkalo 

s nesouhlasem většiny z nich. Finanční prostředky obce se přidělují podle skutečných potřeb 

a nikoliv rovnoměrně mezi mnoho volebních obvodů. Tento systém navíc umožňuje poměrně 

silným, avšak geograficky rozptýleným menšinám získat svého zastupitele za předpokladu, že 

se všichni příslušníci dané menšiny shodnou na jediném kandidátovi, kterého podpoří. 

                                                 
69 Podle kategorizace velikosti volebních obvodů Reina Taagepery a Matthewa Shugarta. Podle kategorizace 
Dietra Nohlena by nejmenší české volební obvody spadaly ještě do kategorie malých volebních obvodů. Viz 
podkapitola 1.1.  
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Podobně jako v systému malých volebních obvodů obdrží mandáty kandidát 

s nejvyšším počtem hlasů (plurality), nikoliv nutně s většinou nadpoloviční (majority). Do 

zastupitelského orgánu se tak může dostat kandidát, kterého podporuje méně než polovina 

voličů obce. Oproti systému malých volebních obvodů však každý volič disponuje více hlasy 

a volí více zastupitelů, takže se šance, že se do zastupitelského orgánu dostane alespoň jeden 

z jím podporovaných kandidátů, zvyšuje.  

Potíže však nastávají s geograficky koncentrovanými menšinami, které představují ve 

Spojených státech nezanedbatelné procento populace v některých částech obce, nikoliv však 

nezbytně na úrovni celoobecní. V systému drobných volebních obvodů prosazují své 

zastupitele daleko snáze. Přispívá k tomu i fakt, že na úrovni volebního obvodu vedou 

kampaň na daleko menším území a nemusí na ni vynaložit tak vysoké částky peněz. Zároveň 

tolik nepotřebují podporu ze strany médií. Tvoří-li celá obec jediný volební obvod, nezbývá 

jim, než se chovat strategicky. Buď představit takového uchazeče, který dokáže oslovit 

i většinovou populaci obce, nebo vytvořit koalici s některou z dalších minorit [Zimmermann 

1999: 9-10]. 

 

1. 3. 2. Diskuse o více volebních obvodech v České republice 

 

V české legislativě se rozdělování obcí na více volebních obvodů objevilo poprvé ve 

vládním návrhu zákona o komunálních volbách v roce 1990, tehdy ještě jako povinnost. 

V roce 1994 však převládl mezi poslanci názor, že stanovit přesnou velikostní hranici, po 

jejímž překročení musejí obce volební obvody povinně zřizovat, je velmi arbitrární. Zvolili 

proto flexibilnější úpravu a povinnost změnili v možnost. Obce s více než 15 zastupiteli se tak 

podle zákona 152/1994 mohly samy rozhodnout, zda více volebních obvodů vytyčí, nebo 

nikoliv.  

V roce 1990, stejně jako později, se čeští zákonodárci rozhodli zachovat jednotný 

volební systém pro zastupitelstva všech obcí70 a klauzulí o povinném rozdělení větších obcí71 

zajistit jak užší vazbu kandidáta na volební obvod, tak i zastoupení různých částí obce. Vícero 

                                                 
70 Jednotný volební systém pro obce všech velikostí není samozřejmostí. Za první republiky se uplatňoval 
v obcích s méně než 700 obyvatel většinový systém, zatímco v ostatních obcích systém poměrného zastoupení. 
Ve Španělsku existují dnes v závislosti na velikosti obce tři komunální volební systémy [Fungačová 2007:49-
50]. 
71 Vládní návrh stanovil povinnost vytyčit více volebních obvodů obcím nad 3000 obyvatel [Vládní návrh 
zákona o volbách do zastupitelstev v obcích předložený 17. 7. 1990,  
http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0032_01.htm, cit. k 17. 10. 2008], paragraf 8 odstavec 1 zákona 
368/1990 obcím s více než třicetičlenným zastupitelstvem. Velikostní hranice obcí, v nichž se musely volební 
obvody povinně zřídit, se tak příliš nezměnila. Podle zákona o obcích 367/1990 Sb. totiž zastupitelstvo s 30 
zákonodárci mohlo vzniknout v obcích s více než 3 000 obyvateli [Paragraf 28 zákona 367/1990 Sb.]. 
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volebních obvodů považovali za příležitost, jak vyřešit zachování integrity jednotlivých částí 

sloučených obcí nebo satelitních zástaveb při větších městech.72 V podstatě tak projevili 

zájem primárně o reprezentaci koncentrovaných většin, kterým systém drobných volebních 

obvodů přeje, před reprezentací minorit geograficky rozptýlených.  

Jako další argumenty pro zmiňovali čeští poslanci a senátoři nezbytnost respektovat 

přirozené či historicky dané rozdělení uvnitř obcí, nepřehlednost rozsáhlých volebních 

plachet73 v obcích, kde se o mandáty uchází mnoho kandidátů, usnadnění práce volebním 

komisím či příležitost pro drobné volební uskupení sestavit kandidátku jen v některém 

volebním obvodu.74  

Na druhou stranu si uvědomovali nebezpečí manipulace s volební geografií.75 

Nebezpečí prosazování partikulárních zájmů na úkor zájmů celoobecních, jež se projevilo ve 

Spojených státech, však již nepřipouštěli.76 S návrhem úplného vypuštění povinnosti či 

možnosti ustavit více volebních obvodů žádný zákonodárce nikdy nevystoupil. Pouze 

poslanec Tomáš Kvapil podotkl, že pokud voliči dostávají možnost vyjádřit se ke všem 

voleným zastupitelům, lépe to vypovídá o podpoře jednotlivých kandidátů.77 

Komunální politici si všímají spíše praktických dopadů, rozhodne-li se obec rozdělit 

své území na více volebních obvodů. Bývalý pražský radní za US-DEU Michael Hvížďala 

poukazoval především na eliminaci menších stran a na centralizaci moci do rukou dvou 

největších uskupení.78 Bývalý pražský primátor za ODS Jan Koukal naopak oceňoval, že 

menší volební obvody nutí malé strany uzavírat předvolební koalice, takže voliči už předem 

vědí, s kým se tato uskupení spojí.79  

Starosta brněnské městské části Komín za ODS Karel Hledík již v roce 1997 

zdůvodňoval svůj návrh rozdělit také Brno na více volebních obvodů tvrzením, že by se tak 

do zastupitelstva dostali i reprezentanti okrajových městských částí. Jeden volební obvod totiž 

vedl strany k tomu, aby na přední volitelná místa stavěly především politické špičky, 

                                                 
72 [Stenozáznam k projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 5. 4. 2000, 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/024schuz/24-2.html, cit. k 17. 10. 2008].  
73 Například v Praze v roce 1994 kandidovalo 27 uskupení a plachta musela být vytištěna na formát A1. 
74 Argumentace Jiřího Skalického a Pavla Eyberta v Senátu v listopadu roku 2000 [Stenozáznam k projednávání 
vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 22. 11. 2000 a 1. 3. 2001,  
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=8290 a 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=10252, cit. k 17. 10. 2008]. 
75 Viz pozn. 43 v podkapitole 1. 2. 4. 
76 Preferenci vlastního volebního obvodu přiznal například člen olomouckého zastupitelstva v letech 2002-2006 
Petr Konečný [Volební systém jako rébus, Olomoucký deník 18. 10. 2006]. 
77 [Olomoučané budou volit zastupitele v pěti obvodech, Olomoucký den 29. 5. 2002]. Tomáš Kvapil zasedal od 
roku 1990 do roku 1996 v olomouckém zastupitelstvu, kde se s rozdělením města na více volebních obvodů sám 
setkal. 
78 [Rozdělení volebních obvodů narazilo na tvrdou kritiku, MF Dnes 23. 7. 1998]. 
79 [Rozdělení volebních obvodů narazilo na tvrdou kritiku, MF Dnes 23. 7. 1998]. 
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reprezentující jen několik málo městských částí.80 Neúspěšní kandidáti koalice Strany pro 

otevřenou společnost, SNK-ED a hnutí Zelení v posledních komunálních volbách v Olomouci 

naopak poukázali na obtíže menších uskupení nalézt pro kandidátku v každém volebním 

obvodě schopného lídra.81 Někteří politici pražské ODS před posledními komunálními 

volbami naopak prosazovali ustavení více volebních obvodů v hlavním městě právě proto, 

aby kandidátky jedné strany vedlo více lídrů. Ti by tak získali silnější mandát a mohli jím 

podložit svůj nárok na křeslo v Radě hlavního města Prahy.82  

Představitelé olomoucké koalice SOS, SNK-ED a hnutí Zelení upozornili rovněž na 

skutečnost, že kandidáti často ve volebním obvodě, v němž se o mandát ucházejí, ani nežijí, 

ani nepracují.83 Voliče podle nich navíc mate i fakt, že v různých volebních obvodech 

kandiduje totéž uskupení pod různými volebními čísly, která se losují v každém obvodu 

zvlášť.84  

Obecně platí, že za uzákonění povinnosti či možnosti vytvořit v obci více menších 

volebních obvodů i za prosazení tohoto rozdělení v konkrétní obci v daném volebním roce se 

stavěli nejčastěji zákonodárci, radní či zastupitelé za ODS a ČSSD,85 zatímco představitelé 

a kandidáti menších a drobných uskupení se přimlouvali za větší volební obvody nebo za 

ustavení jen jednoho volebního obvodu.86 Tato tendence se projevila zejména při 

projednávání vládního návrhu novely zákona o komunálních volbách, předložené v roce 

2000.87 

                                                 
80 [Starostův návrh vzbudil pozornost, Jihomoravský den, 8. 11. 1997]. 
81 [Olomouc? Jeden volební obvod, MF Dnes 18. 11. 2006]. 
82 [Jak vyhrát komunální volby? ODS sází v Praze na volební inženýrství, Hospodářské noviny 6. 2. 2006]. 
83 [Olomouc? Jeden volební obvod, MF Dnes 18. 11. 2006]. 
84 [Volební systém jako rébus, Olomoucký deník 18. 10. 2006]. 
85 Například poslanec ČSSD Radko Martínek, pražský primátor za ODS Jan Koukal či starosta brněnského 
Komína za ODS Karel Hledík. Viz předchozí poznámky pod čarou. 
86 Například senátor ODA Jiří Skalický, poslanec KDU-ČSL Tomáš Kvapil, pražský radní za US-DEU Michael 
Hvížďala, kandidáti olomoucké koalice SOS, SNK ED a hnutí Zelení. Viz předchozí poznámky pod čarou. Za 
jeden volební obvod se přimluvil i pražský primátor za ODS Jan Kasl těsně před svou rezignací na tuto funkci a 
před založením strany Evropští demokraté [Radní doporučují zvýšit počet zastupitelů na 70, Právo 22. 5. 2002].  
87 Poslanecká sněmovna, ovládaná stranami opoziční smlouvy, schválila pozměňovací návrh, podle kterého 
mohly být vytvořeny i čtyřmandátové volební obvody. Senát projednával novelu dvakrát. Poprvé v listopadu 
roku 2000 ještě ve složení vzešlého z voleb 1998, kdy se ODS a ČSSD snažily před vypršením mandátu 
některých svých senátorů zákon prosadit, zatímco strany Čtyřkoalice projednávání novely oddalovaly na počátek 
roku 2001, kdy do senátních lavic zasedlo nově mnoho jejich senátorů. Při druhém projednáváni v březnu roku 
2001 se za zachování alespoň pětimandátových volebních obvodů tehdy přimlouvali senátoři ODS Pavel Eybert 
a Jiří Liška, zatímco Čtyřkoalice prosadila zvýšení minimální velikosti volebního obvodu na 9 mandátů. 
Poslanecká sněmovna poté zákon v pozměněném senátním znění nepřijala. 
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2. Legislativa upravující komunální volby 

 

2. 1. Komunální volební systém před rokem 1993 

 

Základy moderní samosprávy byly v českých zemích položeny v souvislosti se 

zrušením poddanství v roce 1848. Obec se stala nejnižší správní jednotkou. Některé oblasti 

veřejné správy, kterou do té doby vykonávali státní úředníci, pozemková vrchnost či 

svobodná města, přešly na nově zřízené obecní orgány. První komunální volby se konaly 

v dubnu roku 1850 podle podrobné instrukce, další až po skončení tzv. bachovského 

absolutismu podle nových obecních zemských zákonů z let 1863 a 1864 [Schelle 1994: 33-

35]. 

Obecní výbor se volil veřejně na tři roky většinovým systémem. Existovala povinnost 

volit a volbu přijmout. Hlasování bylo sice přímé, avšak volební právo netajné, nevšeobecné a 

nerovné. Volit směli jen občané mužského pohlaví, kteří byli zletilí, svéprávní a které zákon 

z výkonu hlasovacího práva nevylučoval. Nepatřili-li k honoraci, bylo jejich hlasovací právo 

podmíněno ještě placením přímé daně v předepsané minimální výši. Voliči byli rozděleni do 

tří voličských sborů podle výše odvedené přímé daně. Každý sbor volil třetinu volebního 

výboru. První výbor, tvořený největšími daňovými poplatníky, byl přitom daleko méně 

početný než výbor třetí, představovaný voliči s nejmenšími daněmi [Schelle 1994: 32-39]. 

Voliči tak mohli ovlivnit složení pouze třetiny obecního výboru. Volební výbory tedy 

fungovaly na podobném principu jako dnešní volební obvody do obecních zastupitelstev. 

Tehdejším kritériem však byla výše odvedených přímých daní, zatímco dnes je rozhodující 

místo bydliště. Dnes se navíc volí na základě systému poměrného zastoupení, kdyžto za 

Rakouska-Uherska se uplatňoval většinový systém, třebaže ve vícemandátových obvodech.  

 

V první Československé republice probíhaly obecní volby podle Řádu volení v obcích 

republiky Československé č. 75/1919, který znamenal průlom do dosavadního kontinuálně se 

vyvíjejícího volebního systému [Balík 2003: 14]. Tento zákon zůstal v platnosti po celou 

první republiku v téměř nezměněné podobě. První volby se odehrály v roce 1919 a voliči 

v nich zvolili své zastupitele na zkrácené období tří let. Ve všech následujících volbách 

získali zastupitelé své mandáty na čtyřleté období.88  

                                                 
88 Druhé volby však proběhly až v roce 1923. Kvůli finanční krizi bylo prodlouženo funkční období zastupitelů 
zvolených v roce 1933 na šest let [Jelínek 2002: 164]. Poslední demokratické komunální volby na dalších 
padesát dva let se odehrály v roce 1938, avšak jen v obcích, kde se o zastupitelský post ucházelo více kandidátů, 
než kolik se přidělovalo mandátů [Balík 2003: 17].  
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Volby se konaly již standardně tajným hlasováním na základě přímého, všeobecného a 

rovného hlasovacího práva. Aktivní volební právo bylo přiznáno všem občanům starším 21 

let, kteří bydleli v obci alespoň tři měsíce. Pasivní volební právo získali všichni občasné starší 

26 let, kteří bydleli v obci alespoň jeden rok. Zákon stanovil povinnost volit i povinnost volbu 

přijmout.89 

V obcích nad 700 obyvatel se zastupitelstvo volilo na základě systému poměrného 

zastoupení. Voliči vybírali pouze mezi jednotlivými kandidátkami, panašování či udělování 

preferenčních hlasů zákon nepřipouštěl. Mandáty byly přiděleny Hagenbach-Bischoffovou 

kvótou, pro přidělení zbývajících mandátů se užívala metoda největších zbytků. V obcích se 

700 a méně obyvateli se používal většinový systém blokového hlasování.90 V těchto obcích se 

však mohl uplatnit i systém poměrného zastoupení, požádala-li o něj alespoň desetina 

zapsaných voličů [Schelle 1994: 47-49]. Kandidovat mohly v obou případech skupiny, které 

předložily kandidátní listinu, nikoliv však jednotlivci. 

Obce o 5000 a méně obyvatelích tvořily jeden volební obvod. Obce s více než 5000 

obyvatel však rozdělil dohlédací úřad na více volebních obvodů a pro každý z těchto obvodů 

sestavil zvláštní seznam voličů.91 Na rozdíl od dnešní úpravy se tak jednalo o povinnost, která 

však nebyla uložena obecnímu orgánu, nýbrž dohlédacímu úřadu [Schelle 1994: 45]. 

Za zmínku stojí ustanovení týkající se složení obecní rady, které prvorepublikový Řád 

volení v obcích upravoval daleko detailněji než dnes. Menšinám v zastupitelstvu přiznával 

právo na zastoupení v obecní radě, třetinové a čtvrtinové menšiny si dokonce mohly 

nárokovat prvního resp. druhého náměstka starosty. V obecní radě navíc nesměli zasedat 

přímí příbuzní [Schelle 1994: 42 a 43]. 

 

V období tzv. druhé republiky obecní volby neproběhly. Samosprávu, avšak značně 

omezenou orgány státní moci, vykonávala zastupitelstva zvolená v roce 1938. Od 15. března 

1939 nebyla samospráva uznávána ani na území Protektorátu Čechy a Morava, ani na území 

přičleněném přímo k Třetí říši. Představitele obce dosazovala tehdy výlučně státní moc.  

Na počátku třetí republiky stojí Košický vládní program, proklamující mimo jiné 

zřízení národních výborů. Jejich ustavení znamenalo opuštění dvojkolejného systému 

samosprávy a státní správy tak, jak se vyvinul od druhé poloviny 19. století [Cabada a 
                                                 
89 Podmínky upření volebního práva a výjimky z povinnosti volit a přijmout volbu viz [Schelle 1994: 42-43]. 
90 Protože voliči mohli vybírat pouze mezi kandidátkami a nikoliv mezi kandidáty napříč kandidátními listinami, 
můžeme hovořit o stranickém blokovém hlasování. 
91 Zpráva ústavního výboru Národního shromáždění uvádí jako hlavní důvod nepřehlednost voličských seznamů 
ve velkých městech, kde lze jen obtížně kontrolovat, zda nejsou na seznamu zapsáni voliči, kteří tam nepatří. 
Paragraf 13 Řádu voleb v obcích dále upravoval už jen řazení voličů v seznamu, nikoliv například velikost 
obvodů a pravidla jejich vytyčování. [Zpráva ústavního výboru a návrh Řádu volení v republice Československé, 
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0302_01.htm, cit. k 26. 10. 2008]. 
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Vodička 2003: 95]. Národní výbory představovaly místní zastupitelský orgán a teritoriální 

orgán státní správy zároveň. Jejich plenární zasedání byla v roce 1946 obsazena nikoliv na 

základě přímých voleb, ale podle výsledků parlamentních voleb. Toto rozdělení křesel bylo 

následně upraveno v souvislosti s událostmi 25. února 1948 [Balík 2003: 17]. První volby do 

národních výborů poté proběhly až o šest let později, voličům se však nabízela jen jednotná 

kandidátka Národní fronty. Tento systém se udržel v nezměněné podobě až do roku 1990, 

přestože se v druhé polovině osmdesátých let objevily úvahy o jeho reformě [Balík 2003: 17]. 

 

Počátkem roku 1990 byli po vzoru Federálního shromáždění a České národní rady 

kooptování nekomunističtí představitelé i do plenárních zasedání národních výborů. Zlom 

představovaly však až zákony 367 a 368/1990 Sb. o obecním zřízení resp. o volbách do 

zastupitelstev v obcích. Znovu byla obnovena samospráva obcí a strukturu národních výborů 

nahradila obecní zastupitelstva, obecní rady a obecní úřady. 

Návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích předložila vláda České republiky 

17. 7. 1990. Za zástupce navrhovatele vystoupil v České národní radě místopředseda vlády 

ČR Antonín Baudyš, zpravodajem byl určen poslanec Josef Ježek. Zákon 368/1990 Sb. byl 

přijat 5. 9. 1990, tedy ve velké časové tísni, neboť obecní volby byly vypsány na 23. 11. 1990 

[Outlý 2004: 16-17].92 Pro návrh se vyslovilo 156 poslanců, proti nehlasoval nikdo, 15 

poslanců se však hlasování zdrželo.  

Konečné znění zákona, který se v základních obrysech velmi podobá dnes platnému 

zákonu o volbách do zastupitelstev v obcích, se významně lišilo od vládního návrhu. 

Zákonodárci především nahradili vládou navrhovaný většinový systém93 systémem 

poměrného zastoupení, konkrétně volebním dělitelem St. Laguë.94 Na rozdíl od vládního 

návrhu také umožnili kandidaturu nejen tzv. volebním stranám,95 ale i nezávislým kandidátům 

a sdružením nezávislých kandidátů.96 Kandidatura nezávislého kandidáta či sdružení byla 

                                                 
92 Zákon byl tedy schválen 79 dní před volbami. Obecní rady ve městech nad 30 zastupitelů přitom musely 
vytyčit volební obvody nejpozději 70 dní před konáním voleb. 
93 Paragraf 43 vládního návrhu stanovil, že do zastupitelstva jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi největší počet 
hlasů. Protože vládní návrh umožňoval voličům panašování, jednalo se o blokové hlasování, nikoliv stranické 
blokové hlasování jako v případě první Československé republiky [Vládní návrh zákona o volbách do 
zastupitelstev v obcích předložený 17. 7. 1990, http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0034_01.htm, cit. 
k 26. 10. 2008].  
94 Oproti první Československé republice tak uzákonili jednotný volební systém pro obce všech velikostí. 
95 Volební stranou bylo nazýváno každé kandidující uskupení, nehledě na to, zda šlo skutečně o stranu, hnutí, 
sdružení nezávislých kandidátů nebo samostatného kandidáta [Paragraf 18 Zákona 368/1990 Sb.]. 
96 Zákonodárci tak vyhověli požadavkům z okolí prezidenta Havla, které kladlo důraz na uplatnění místních 
osobností, které se nechtěly vázat na určitou kandidátní listinu [Schelle 1994: 59]. 
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podmíněna předložením stanoveného počtu podpisů obyvatel obce, kteří jejich kandidaturu 

podporují.97 

 Voliči mohli hlasovat třemi způsoby, tedy označit jednu volební stranu, označit 

jednotlivé kandidáty z různých volebních stran, nebo označit jednu volební stranu a jednotlivé 

kandidáty z jiných volebních stran. Umožněno jim tak bylo panašování, nikoliv však 

kumulování hlasů. Oproti současné úpravě nebyla stanovena žádná uzavírací klauzule 

a o přidělování mandátů kandidátům konkrétní kandidátní listiny rozhodoval jen počet 

odevzdaných hlasů, neexistovalo tedy žádné procentní omezení, které by podmiňovalo postup 

kandidáta na první místo na kandidátce. 

Už vládní návrh počítal s povinností vytvářet více volebních obvodů.98 Vztahovala se 

na obce a části měst s více než 3000 obyvateli, přičemž počet mandátů přidělovaných 

v každém obvodu měl odpovídat počtu obyvatel v tomto obvodu. V každém obvodu se smělo 

volit maximálně 15 zastupitelů, spodní hranici návrh nestanovil.99 Poslanci při projednávání 

návrhu znění příslušného paragrafu upravili. Povinnost vytyčit více volebních obvodů uložili 

obcím s více než třicetičlenným zastupitelstvem. Počet zastupitelů volených v jednom 

volebním obvodu musel korespondovat s počtem obyvatel v tomto obvodu a nesměl být nižší 

než 10 a vyšší než 20. Na rozdíl od vládního návrhu byl stanoven i termín 70 dnů před 

konáním voleb, do kterého musela obecní rada obvody vytyčit. 

 

Zákon 368/1990 Sb. brzy zastaral, a byl proto o dva roky později nahrazen zákonem 

289/1992. Návrh nového zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 

předložili poslanci Jiří Payne a Hana Marvanová České národní radě 1. 10. 1991. 

Zpravodajem zákona byl určen opět poslanec Josef Ježek. Zákon byl přijat 15. 4. 1992, když 

se 88 poslanců vyslovilo pro a žádný proti.  

Pravidla komunálních voleb zůstala v novém zákoně v podstatě nezměněná, opraveny 

byly jen některé technické nesrovnalosti. Navrhovatelé se soustředili především na uzákonění 

místního referenda, kterého se týkala i veškerá jednání v České národní radě. Zákon byl 

                                                 
97 V obcích do 1000 obyvatel bylo nutné získat alespoň 20 podpisů, v obcích od 1001 do 3000 obyvatel alespoň 
30 podpisů, v obcích od 3001 do 20 000 obyvatel alespoň 100 podpisů, v obcích od 20 001 do 50 000 obyvatel 
alespoň 200 podpisů a v obcích větších než 50 000 obyvatel alespoň 400 podpisů [Paragraf 19 zákona 368/1990 
Sb.]. Zvláště v nejmenších obcích se však kandidatura nezávislých kandidátů ukázala neschůdnou. Jan Outlý 
uvádí příklad obce o 100 obyvatelích, v niž se volilo 7 zastupitelů. Jelikož v obci nekandidovala žádná politická 
strana, byla kandidatura nezávislých nutností. I pokud by se však o místo zastupitele ucházel jen minimální počet 
nezávislých kandidátů, tj. 7, musel by každý z nich získat alespoň 20 podpisů, dohromady tedy 140 podpisů, více 
než bylo obyvatel obce. Kandidátům se tak jako jediná schůdná možnost nabízelo vytvoření sdružení 
nezávislých kandidátů [Outlý 2004: 19-20]. 
98 Tuto povinnost návrh ukládal místnímu národnímu výboru.  
99 [Paragraf 8 vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích, předloženého 17. 7. 1990, 
http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0034_01.htm, cit. k 26. 10. 2008]. 
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sepsán pro podmínky federálního uspořádání [Outlý 2004: 17] a žádné komunální volby podle 

něj neproběhly. V roce 1994 Poslanecká sněmovna České republiky přijala novou úpravu 

voleb do obecních zastupitelstev, přičemž místní referendum od volebního zákona oddělila. 
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2. 2. Komunální volební systém z roku 1994 

 

Ústava České republiky specifikuje volební systém pouze pro volby do Poslanecké 

sněmovny a do Senátu.100 Pro volby do obecních zastupitelstev určuje pouze, že probíhají 

tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva. Stanovení 

volebního systému a dalších podmínek pro komunální volby přenechává zákonu.101 

Poslanecká sněmovna tak měla v roce 1994 při přijímání zákona o volbách do obecních 

zastupitelstev téměř volnou ruku. S volebními pravidly však nijak neexperimentovala 

a v mnohém navázala na předcházející úpravy. 

 

Návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích předložila tehdy koaliční vláda 

ODS, ODA a KDU-ČSL Poslanecké sněmovně 4. 3. 1994. Jako zástupce navrhovatele 

vystoupil ministr vnitra Jan Ruml. Zákon byl schválen 22. 6. 1994, pro se vyslovilo 108 

poslanců, proti 8, zatímco 34 se jich zdrželo a 6 nehlasovalo. Volby se podle tohoto zákona 

konaly dvoje, a to 18.-19. 11. 1994 a 13.-14. 11. 1998.  

Konečné znění zákona se od vládního návrhu lišilo minimálně. Na návrh poslance 

Levého bloku Antonína Hrazdíry upustili poslanci od navrhovaného D´Hondtova dělitele 

a ponechali v zákoně dělitele Saint Laguë.102 Pro vstup do zastupitelstva nestanovili žádnou 

uzavírací klauzuli. O místo v zastupitelstvu se nadále mohli ucházet vedle politických stran 

a hnutí i nezávislí kandidáti a jejich sdružení,103 museli však předložit petice s podpisy 

obyvatel obce, kteří je podporují. Na rozdíl od úprav z let 1990 a 1992 nebyl již počet podpisů 

stanoven pevně, nýbrž vyjádřen procentuálně.104 Jakkoliv byla tato změna žádoucí, měla ve 

větších obcích za následek zakládání politických stran kandidujících pouze v komunálních 

volbách.105 

                                                 
100 [Článek 18 Ústavy České republiky]. 
101 [Článek 102 Ústavy České republiky]. 
102 Navrhovaná změna dělitele přitom nevyvolala v Poslanecké sněmovně velké pozdvižení. Ponechání dělitele 
Saint Laguë doporučovalo také pět z deseti výborů, které návrh projednávaly, do společné zprávy výborů se však 
toto doporučení nedostalo [Stenozáznam z jednání PS o vládním návrhu zákona o volbách do zastupitelstev 
v obcích z 3. 6. 1994. 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/019schuz/s019030.htm, cit. k 26. 10. 2008]. 
103 Poslanci ODS prosadili v ústavně právním výboru návrh, který kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů 
znemožňoval. Plénum Poslanecké sněmovny však tento pozměňovací návrh zamítlo [Outlý 2004: 19].  
104 Sdružení nezávislých kandidátů muselo svým podpisem podpořit alespoň 7 % obyvatel obce, procento 
podpisů pro samostatného kandidáta se pohybovalo v závislosti na velikosti obce v rozmezí od 0,5 % 
u největších obcí do 5 % u obcí nejmenších [Příloha k zákonu 152/1994 Sb.].  
105 V obcích s více než 14 286 obyvateli musí sdružení nezávislých kandidátů získat 10 000 a více podpisů (tj. 
7 %). 10 000 je ale zároveň počet podpisů nutných pro registraci politické strany, tyto podpisy přitom nemusí 
pocházet jen od obyvatel jedné jediné obce. V těchto obcích se tak založení ad hoc polické strany pro komunální 
volby ukazuje snazším než registrace nezávislých kandidátů.  
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Mandáty, které určité uskupení získalo, již nebyly automaticky přidělovány 

kandidátům s největším počtem hlasů, nýbrž podle pořadí na kandidátní listině. Přednostně 

získal mandát jen ten kandidát, který překonal alespoň o 10 % průměrný počet hlasů pro 

jednoho kandidáta tohoto uskupení. Pokud bylo takových kandidátů více, byli seřazení podle 

počtu získaných hlasů.106 Byl tak posílen vliv těch představitelů politických uskupení, kteří o 

pořadí kandidátů na listině rozhodují, zatímco význam preferenčních hlasů poklesl.  

Vytvoření více volebních obvodů již zákon neukládal jako povinnost, ale jen jako 

možnost v obcích s více než patnáctičlenným zastupitelstvem. O jejich vytvoření rozhodla 

obecní rada nejpozději 85 dnů před konáním obecních voleb. Při jejich vymezování musela 

dbát na to, aby počet zastupitelů volených v daném obvodu odpovídal počtu obyvatel v tomto 

obvodu. Obvody mohly být nejméně pětimandátové a nejvíce patnáctimandátové.107 

 

 

                                                 
106 [Paragraf 46 odstavec 4 Zákona 152/1994]. 
107 [Paragraf 9 Zákona 152/1994]. Tímto paragrafem se poslanci při projednávání zákona zabývali minimálně. 
S jediným pozměňovacím návrhem přišel poslanec Radim Špaček. Viz pozn. 45 v podkapitole 1. 2. 4. 
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2. 3. Komunální volební systém z roku 2001 

 

Technicko-právní nesrovnalosti zákona z roku 1994 a sbližování české legislativy 

s předpisy Evropské unie si vyžádaly v roce 2000 novelizaci zákona o volbách do 

zastupitelstev v obcích, Vláda nicméně v důvodové zprávě hájila jí předkládanou novelu ještě 

jedním argumentem. Novelu označila za první krok k přijetí tzv. „volebního kodexu“, který 

by komplexně řešil úpravu voleb do Parlamentu České republiky a do zastupitelstev územních 

samospráv.108  

Novelu předložila Poslanecké sněmovně menšinová vláda ČSSD tolerovaná ODS na 

základě tzv. opoziční smlouvy 23. 3. 2000. Jako zástupce navrhovatele vystoupil poslanec 

Stanislav Gross. Návrh byl v Poslanecké sněmovně schválen 27. 10. 2000. Pro se vyslovilo 

118 poslanců (z ČSSD a ODS), proti 53 (z KDU-ČSL, KSČM a US), zdrželi se 2 poslanci (za 

ODS a ČSSD).109  

Jelikož se jednalo o volební zákon, musel s ním vyjádřit souhlas i Senát, který se proto 

úpravou musel zabývat a nemohl být Poslaneckou sněmovnou přehlasován.110 Poslanecká 

sněmovna postoupila zákon horní komoře Parlamentu 15. 10. 2000. Senát zákon projednával 

dvakrát. Poprvé v listopadu roku 2000, kdy strany opoziční smlouvy disponovaly 

nadpoloviční většinou, podruhé v březnu roku 2001, kdy již v Senátu zasedli senátoři zvolení 

v listopadových volbách a kdy většinu získala Čtyřkoalice za podpory dvou nezávislých 

senátorů. Zpravodajem byl vybrán senátor ODS Pavel Eybert. Senát zákon schválil ve 

významně pozměněné podobě 5. 3. 2001, pro hlasovalo 58 senátorů ze všech senátorských 

klubů, proti 4 senátoři ODS, 9 senátorů ODS se zdrželo.111 Sněmovna senátní verzi zákona 

                                                 
108 [Vládní návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev v obcích předložený 23. 3. 2000  
http://www.psp.cz/sqw/text/text.sqw?C=604&T=K1998PSP3T&q=obc%edch&lem=1&j=1&d1=1&X=t,  
cit. k 26. 10. 2008]. Úprava pravidel komunálních voleb nebyla součástí tzv. opoziční smlouvy z 9. 6. 1998, 
která se v článku 7 zmiňovala o úpravách postupů ustavení ústavních orgánů. [Dokument, Lidové noviny 10. 7. 
1998]. Novela zákona o komunálních volbách nicméně byla předložena Poslanecké sněmovně ve stejný den jako 
novela zákona o volbách do Parlamentu ČR, tj. 23. 3. 2000. Obě novely navíc jako metodu přepočtu hlasů na 
mandáty navrhovaly tzv. modifikovaný D´Hondtův dělitel [Paragraf 45 novely zákona o volbách do 
zastupitelstev v obcích a paragraf 50 novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,  
http://www.psp.cz/sqw/text/text.sqw?C=604&T=K1998PSP3T&q=obc%edch&lem=1&j=1&d1=1&X=t resp. 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=585&ct1=0, cit. k 26. 10. 2008]. Lze se proto oprávněně 
domnívat, že i v případě úpravy pravidel pro komunální volby (zejména modifikovaný D´Hondtův dělitel 
a možnost vytvořit pěti- či čtyřmandátové volební obvody) bylo cílem „posílení významu výsledků soutěže 
politických stran“, jak to deklarovala tzv. opoziční smlouva. 
109 [447. hlasování Poslanecké sněmovny 27. 10. 2000, http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=20528, cit. k 26. 
10. 2008]. 
110 Viz pozn. 15 v podkapitole 1. 1. Jan Outlý však upozorňuje, že se někteří odborníci domnívají, že se článek 
40 Ústavy ČR vztahuje jen na zákon o volbách do Parlamentu ČR [Outlý 2004: 13]. 
111 [69. hlasování Senátu 1. 3. 2001, http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=1615&O=3, cit. k 26. 10. 
2008].  
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zamítla 3. 4. 2001, když pro schválení hlasovalo 30 poslanců KDU-ČSL a US a proti 132 

poslanců ODS, ČSSD a KSČM.112 

Vládní návrh byl při projednávání v Poslanecké sněmovně výrazně upraven, zásadní 

bylo především schválení komplexního pozměňovacího zákona Výboru pro veřejnou správu, 

regionální rozvoj a životní prostředí. V souladu s vládním zněním však zůstalo použití 

modifikovaného D´Hondtova dělitele a zkrácení voleb na jediný den. Poslanci ODS však do 

návrhu prosadili pětiprocentní uzavírací volební klauzuli. Významná změna se týkala rovněž 

volebních obvodů.  

Vládní návrh ukládal obecnímu zastupitelstvu povinnost rozdělit do více volebních 

obvodů obec s více než 15 zastupiteli. V obvodu měla být volena poměrná část zastupitelů 

odpovídající počtu obyvatel obvodu, hranice obvodu přitom nesměly přesáhnout hranice 

městských částí či městských obvodů. Velikost obvodu se měla pohybovat mezi 5 a 15 

mandáty. Poslanci se však rozhodli změnit povinnost ustavit více volebních obvodů 

v možnost, a to již v obci s více než sedmičlenným zastupitelstvem. Obvod mohl být 

i čtyřmandátový, horní hranice velikosti obvodu stanovena nebyla.113  

Poslancům ODS se však nepodařilo prosadit zrušení kandidatury samostatných 

nezávislých kandidátů či zvýšení procenta podpisů obyvatel obce nutných ke kandidatuře 

sdružení nezávislých kandidátů na 7 %.114 

Senátoři prosadili klasický D´Hondtův dělitel, pětiprocentní uzavírací klauzuli však 

ponechali. Možnost rozdělení na více volebních obvodů přiznali obci jakékoliv velikosti, 

obvody však musely být minimálně devítimandátové.115 Poslanci následně tyto změny 

zamítli. 

 

Po zamítnutí novely byla vláda ČSSD nucena vypracovat návrh nový, výrazně 

kompromisnější, který vstoupil v platnost jako zákon 491/2001 Sb. Poslanecké sněmovně 

předložila kompletní nové znění zákona o volbách do obecních zastupitelstev, nikoliv už 

pouhou novelu, 14. 6. 2001. Zástupcem navrhovatele byl znovu určen Stanislav Gross. 

Poslanecká sněmovna návrh schválila 30. 10. 2001, vedle poslanců ODS a ČSSD pro něj 

                                                 
112 [33. hlasování Poslanecké sněmovny 5. 4. 2001, http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=24869, cit. k 26. 10. 
2008]. 
113 Jan Outlý uvádí, že tuto změnu prosadili občanští demokraté [Outlý 2004: 31]. Tato změna však byla 
obsažena v komplexním pozměňovacím návrhu Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní 
prostředí, pro který hlasovali i poslanci ČSSD, KDU-ČSL a někteří poslanci US [429. hlasování Poslanecké 
sněmovny 27. 10. 2000, http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=20510&o=3, cit. k 26. 10. 2008]. 
114 [Outlý 2004: 19 a 21]. 
115 [Zákon schválený v Senátu 5. 3. 2001, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=584&ct1=6, cit. k 26. 
10. 2008]. 
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hlasovali i všichni přítomní poslanci US a KDU-ČSL, proti byli jen poslanci KSČM.116 Senát 

zákon schválil 6. 12. 2001, pro se vyslovili senátoři všech senátorských klubů, jen tři senátoři 

se hlasování zdrželi.117 Podle tohoto zákona proběhly již dvoje volby, 1.-2. 11. 2002 a 20.-21. 

10. 2006. 

Zákon 491/2001 Sb. poprvé explicitně zmiňuje, že volby probíhají podle zásad 

poměrného zastoupení.118 Původní vládní návrh počítal s metodou modifikovaného 

D´Hondtova dělitele, poslanci však odhlasovali jeho klasickou podobu. Schválena byla 

rovněž pětiprocentní uzavírací klauzule.119 Podmínky kandidatury nezávislých kandidátů 

a jejich sdružení zůstaly v podobě uzákoněné již v roce 1994, stejně jako podmínka překročit 

alespoň o 10 % hlasů průměrný počet hlasů pro postup na první místo na kandidátní listině. 

Vládní návrh předpokládal možnost vytvořit více volebních obvodů v obcích s více 

než devítičlenným zastupitelstvem. V nejméně pětimandátovém obvodu měla být volena 

poměrná část zastupitelů odpovídající tamnímu počtu obyvatel. Hranice obvodu měly být 

vytyčeny tak, aby ve statutárních městech nepřesahovaly hranice městských částí či 

městských obvodů. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nicméně 

prosadil pozměňovací zákon, který určoval minimální velikost volebního obvodu v závislosti 

na počtu obyvatel obce. V obcích do 10 000 tak mohou být obvody minimálně 

pětimandátové, v obcích do 50 000 obyvatel minimálně sedmimandátové a ve městech nad 

50 000 obyvatel nejméně devítimandátové. Přijata byla rovněž formulace, že městská část či 

městský obvod může být součástí jen jednoho volebního obvodu.  

Senát zákon schválil ve znění přijatém v Poslanecké sněmovně.  

 

 

                                                 
116 [447. hlasování Poslanecké sněmovny 30. 10. 2001, http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=26831, cit. k 26. 
10. 2008].  
117 [147. hlasování Senátu 6. 12. 2001, http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=2182&O=3, cit. k 26. 
10. 2008]. 
118 [Paragraf 2 zákona 491/2001 Sb.]. 
119 Pro uskupení, která kandidují méně osob, než kolik je volených zastupitelů, je práh stanoven níže. Minimální 
počet hlasů nutný pro vstup do zastupitelstva se počítá následovně: 5 % z celkového počtu odevzdaných hlasů se 
podělí celkovým počtem členů zastupitelstva a vynásobí počtem kandidátů daného uskupení. Jak však upozornil 
Milan Marko, výpočet uzavírací klauzule může způsobit komplikace tam, kde je obec rozdělena na více 
volebních obvodů a kandidátní listiny konkrétního uskupení jsou různě početné. V takovém případě je možné 
vypočítat uzavírací klauzuli jak pro každý obvod zvlášť, tak pro celou obec. Milan Marko předpokládá, že tato 
nesrovnalost by se mohla stát důvodem ke zpochybnění výsledků voleb. Pokud by volební komise vypočítávala 
klauzuli v každém obvodě zvlášť, mohla by se do zastupitelstva dostat i drobná uskupení, která uspějí například 
jen v jednom volebním obvodu a tento výsledek by mohla napadnout uskupení silnější. Pokud by naopak volební 
komise přihlížela jen ke klauzuli na celoobecní úrovni, mohla by její rozhodnutí zpochybnit drobná uskupení, 
která například v jednom obvodě klauzuli překonala [Skončí hlasování u Ústavního soudu?, Hospodářské noviny 
5. 11. 2002]. Nejde o situaci nijak hypotetickou. Například KDU-ČSL v roce 2002 ve volbách do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy překonala uzavírací klauzuli jen ve volebním obvodě č. 1, kde obdržela jeden mandát. 
Celkově však získala jen 4,56% hlasů odevzdaných ve všech pěti volebních obvodech dohromady. Ve všech 
obvodech přitom postavila úplnou kandidátku. 
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3. Praxe rozdělování obcí do více volebních obvodů 

 

3. 1. Skutečné versus alternativní uspořádání 

 

Zásadní vliv proměnné velikost volebního obvodu velmi názorně ilustrují volební 

výsledky odpovídající jejímu alternativnímu vymezení. Změnou počtu volebních obvodů či 

jejich hranic lze dosáhnout výrazné nadreprezentace či podreprezentace určitých uskupení 

a často rozhodnout o jejich přítomnosti v zastupitelském orgánu. 

Variant jak uspořádat téměř devadesát olomouckých, resp. přes jedenáct set pražských 

volebních okrsků do jednoho, dvou, tří, čtyř, pěti a více volebních obvodů120 se nabízí 

obrovské množství. Uvádím zde některé zajímavé situace výhodné či nevýhodné pro jednu 

konkrétní stranu. Zmíněné příklady však většinou nepředstavují jedinou variantu, jak daného 

rozložení mandátů dosáhnout. Nemohu zároveň vyloučit, že existuje takové rozvržení 

volebních obvodů, které by přineslo pro konkrétní uskupení ještě výhodnější či nevýhodnější 

výsledky. 

Při vytyčování volebních obvodů jsem dbala na dvě základní kritéria. Jednak jsem si 

stanovila zásadu, že okrsky spojené v jeden volební obvod musejí vytvářet souvislé území. 

Nestačí tedy, aby se okrsky dotýkaly pouze v jednom bodě, musejí sousedit a mít společnou 

hranici. Dále jsem zohledňovala počet voličů zapsaných do daného volebního obvodu 

a snažila jsem se, aby na jednoho zastupitele připadal přibližně stejný počet voličů. Stanovila 

jsem si, že se obvody počtem voličů121 nesmějí odchylovat od ideálního počtu voličů, 

                                                 
120 Současný Zákon 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích umožňuje obcím nad 50 000 obyvatel 
vytyčit minimálně devítimandátové volební obvody. Pro volby do 45členného olomouckého zastupitelstva tak 
připadá v úvahu nejvýše pět volebních obvodů, pro volby do 70členného „velkého“ pražského zastupitelstva 
nejvýše sedm volebních obvodů.  
121 Zákon 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích stanovil, že poměrná část členů zastupitelstva 
volených v daném obvodu musí odpovídat počtu obyvatel v tomto obvodu (tedy nikoliv počtu voličů). Já však 
vycházím z počtu voličů, neboť jsem počty obyvatel neměla k dispozici. Na volebním serveru ČSÚ 
www.volby.cz i v pražském a olomouckém archivu jsou uvedeny jen počty voličů, a nikoliv obyvatel zapsaných 
v jednotlivých okrscích a obvodech.  
  V českých komunálních volbách se mandáty mezi jednotlivé volební obvody (ať už se při jejich vytyčování 

k počtu zapsaných voličů či obyvatel přihlíží, nebo nikoliv) rozdělují ještě před samotnými volbami a volební 
uskupení sestavují podle počtu mandátů připadajících na daný volební obvod své kandidátky. Stojí za zmínku, že 
ve volbách do Poslanecké sněmovny se postupuje opačně. Mandáty se mezi jednotlivé volební kraje rozdělují až 
po volbách na základě počtu odevzdaných hlasů. Počet hlasů odevzdaných v každém ze čtrnácti volebních krajů 
se vydělí tzv. republikovým mandátovým číslem (podíl počtu všech platných hlasů a počtu obsazovaných 
mandátů), čímž se zjistí, kolik mandátů se bude v každém volebním kraji rozdělovat. Případné zbylé mandáty se 
přidělují těm krajům, které měly při dělení největší zbytek. Na každého poslance tak připadá přibližně stejný 
počet zúčastněných voličů. 
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odvozeného právě od průměrného počtu voličů na jednoho zastupitele, o více či méně než 

5 %.122  

Při sestavování obvodů jsem nepřihlížela k počtu okrsků přiřazených každému 

volebnímu obvodu. Tento údaj totiž není za účelem dosažení srovnatelné velikosti volebních 

obvodů relevantní. Je-li například Olomouc rozdělena na 88 volebních okrsků, připadá na 

každý z pěti volebních obvodů průměrně necelých 18 okrsků. V roce 2006 však nejmenší 

volební okrsek čítal 284 zapsaných voličů. Největší okrsek byl s 1955 zapsanými voliči téměř 

sedmkrát početnější.123 Snaha vytyčit volební obvody o přibližně stejném počtu volebních 

okrsků by tak mohla být zavádějící a výsledné obvody by se mohly počtem zapsaných voličů 

výrazně lišit. 

Volební výsledky počítám podle pravidel platných v tom kterém volebním roce. 

Vzhledem k rozsahu a především tematickému zaměření své práce nezaměňuji ve výpočtech 

volební formule, třebaže by to v mnoha případech ovlivnilo distribuci mandátů mezi 

kandidující strany. Rovněž další proměnné listinných poměrných systémů, např. uzavírací 

klauzuli, velikost voleného orgánu124 či podobu kandidátních listin,125 ponechávám stranou 

a držím se skutečnosti, tedy platných zákonů, usnesení zastupitelstev či rozhodnutí 

kandidujících subjektů. 

Mnou analyzované varianty jsou samozřejmě pouze hypotetické a lze očekávat, že 

pokud by byly aplikovány v praxi, do hry by vstoupily ještě další faktory, které by mohly 

volební výsledky významně ovlivnit; o nich zde však nespekuluji. Například rozhodnutí 

ponechat v některých volebních letech celé území Olomouce či Prahy jediným volebním 

obvodem by se nepochybně projevilo ve volebním chování voličů i kandidujících subjektů.126 

Naopak nepatrné změny, jako například výměna několika málo volebních okrsků mezi 

volebními obvody, při zachování jejich počtu a velikosti, by pravděpodobně nijak zásadní 

změny ve volebním chování nepřinesly.  
                                                 
122 Považuji vztah mezi počtem mandátů a počtem voličů či občanů v každém volebním obvodu za klíčovou 
poměrnou při sestavování volebních obvodů. Ne všechny komunální volební zákony se však tomuto jevu 
věnovaly. Pokud jej přece jen zmínily, deklarovaly zásadu, že poměrná část členů zastupitelstva volených 
v daném obvodu musí odpovídat počtu obyvatel v tomto obvodu. Tuto poměrnou část členů zastupitelstva už 
však dále nespecifikovaly. Stanovila jsem proto arbitrární hranici 5 %. Tato hranice nicméně není nijak přísná či 
odtržená od reality. Zatímco v devadesátých letech jí pražské i olomoucké volební obvody svou velikostí ve 
většině případů nevyhovovaly, v letech 2002 a 2006 překročily odchylku ±5 % už jen výjimečně.  
123 Jak nejmenší, tak největší volební okrsek se tak velmi výrazně lišil od „přibližného počtu tisíc voličů“, který 
stanovily zákony 152/1994 Sb. a 491/2001 Sb. Nejmenší volební okrsek však tvoří odlehlá část města, pro 
kterou zákon samostatný volební okrsek povoluje.  
124 Velikost voleného shromáždění považuje za zásadní proměnnou proporčních volebních systémů například 
Arend Lijphart [Lebeda 2001: 427]. 
125 Mám na mysli zejména výběr lídra a počet kandidátů na kandidátní listině. 
126 Lze očekávat větší ochotu voličů odevzdat svůj hlas menším stranám, které v malých volebních obvodech 
zpravidla nepřekročí přirozený práh. U kandidujících uskupení by se vytvoření jediného volebního obvodu 
pravděpodobně projevilo při sestavování kandidátky a výběru lídra, ve vedení volební kampaně či přímo 
v rozhodnutí zda kandidovat, či nikoliv.  
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Domnívám se nicméně, že i uvedené alternativy, třebaže hypotetické, přinášejí 

zajímavé srovnání a dokumentují zásadní význam velikosti volebního obvodu jako klíčové 

proměnné listinných poměrných systémů. Modelové výpočty, vycházející z reálných 

volebních výsledků, na něž jsou aplikována jiná volební pravidla, navíc plní do určité míry 

i predikativní úlohu [Lebeda 2008: 133]. 

 

Při svých výpočtech jsem vycházela především z údajů publikovaných na volebním 

serveru ČSÚ www.volby.cz. Český statistický úřad sbíral v letech 1994 a 1998 pouze celkové 

výsledky v jednotlivých obcích či volebních obvodech, byly-li vytyčeny. Výsledky za 

jednotlivé volební okrsky je proto zapotřebí hledat v archivech jednotlivých obcí. Zatímco 

Státní okresní archiv v Olomouci uchovává z těchto let kompletní volební dokumentaci 

a ochotně ji zpřístupňuje badatelům, v Praze je situace o poznání komplikovanější.  

Magistrát hlavního města odpovídá na jakoukoliv žádost badatelů univerzálním 

konstatováním, že volební dokumentaci pořízenou před rokem 2002 odnesla velká voda.127 

Hlavní spisovna Archivu hlavního města však kompletní, povodní nijak neponičené výsledky 

voleb z let 1994 a 1998 archivuje. Podařilo se mi získat přístup k druhým stejnopisům, které 

však v případě roku 1994 již nejsou doprovozeny Protokolem o kontrole dat. Údaje se 

výrazně liší od volebních výsledků uveřejněných Českým statistickým úřadem na stránkách 

www.volby.cz. Představu o míře odlišnosti však lze získat až po přepsání výsledků ze všech 

1092, resp. 1101 okrsků, jejich sečtení a porovnání s oficiálními výsledky. 

Druhé stejnopisy většinou uvádějí vyšší počty hlasů oproti oficiálním výsledkům. 

Vysvětlení se nabízí několik. Od chyb při sčítání až po započítávání hlasů i pro kandidáty, 

kteří těšně před volbami zemřeli nebo svou kandidaturu stáhli.128 

  

 V případě Olomouce uvádím daleko více variant možného uspořádání okrsků do 

volebních obvodů než v případě Prahy. V Olomouci jsem hledala alternativy zvýhodňující či 

znevýhodňující každý z kandidujících subjektů v každém volebním roce. V Praze jsem od 

takto podrobné analýzy musela upustit z několika důvodů: Jednak kvůli výše zmíněným 

rozdílům mezi výsledky v Archivu hlavního města Prahy a oficiálními výsledky Českého 

                                                 
127 Vstřícnější odpověď je doplněna ještě o doporučení obrátit se na úřady 57 pražských městských částí. Ne 
všechny městské části však byly v letech 1994 a 1998 organizací voleb pověřeny. Pokud tuto volební 
dokumentaci přece jen mají k dispozici, přistupují k ní velmi rozdílnými způsoby. Jednotlivé městské části 
přiznávají této dokumentaci různý charakter archiválie, rozdílnou uschovací lhůtu, po jejímž uplynutí se 
dokumentace odevzdává právě Archivu hlavního města nebo různou míru zpřístupnění veřejnosti.  
128 Například v roce 1994 zemřel Jiří Pudil (DŽJ) a kandidaturu stáhli František Vojvoda (KDS), Jaroslav Vrána 
(SPR-RSČ), Jiří Musil (KSČM) a Mikuláš Tita (DŽJ). 
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statistického úřadu;129 dále z důvodu velmi vysokého počtu kandidujících subjektů;130 

v neposlední řadě kvůli neustálému přečíslovávání a měnění hranic volebních okrsků 

a kvůli možnosti rozdělit v letech 1994 a 1998 území městské části do více volebních obvodů. 

V případě Prahy jsem se proto omezila na ty varianty uspořádání okrsků do volebních 

obvodů, které byly použity v jiných volebních letech. Že alternativní vytyčení může výrazně 

změnit rozdělení mandátů ve prospěch či neprospěch konkrétního uskupení, proto ukazuji jen 

na případu Olomouce. Tyto závěry lze však zobecnit a není důvodu zpochybňovat, že by 

alternativně vytyčené volební obvody mohly zamíchat s distribucí zastupitelských mandátů 

v kterékoliv české obci. 

 

Pro výpočet hodnoty prahů je důležitý počet stran kandidujících v každém z obvodů. 

Většina subjektů usilujících o vstup do olomouckého či „velkého“ pražského zastupitelstva 

v letech 1994-2006 postavila kandidátky ve všech obvodech, a výpočet prahů tak nijak 

nekomplikují. Najdou se však uskupení, která kandidovala jen v některých obvodech. Při 

alternativním rozvržení započítávám tyto subjekty jako kandidující v těch obvodech, kde 

kandidovaly alespoň ve výrazné části okrsků daného obvodu. Nejčastěji za výraznou část 

považuji polovinu, nikoliv však kategoricky. Beru v potaz rovněž skutečný poměr obvodů, ve 

kterých sdružení kandidovalo a ve kterých nikoliv, a snažím se mu přiblížit i v modelových 

situacích. 

Výpočet prahů je tímto způsobem komplikován však jen ve volebních letech 1994 a                                                                  

1998, kdy vstup do zastupitelstva nepodmiňovalo překročení uzavírací klauzule. V Praze 

v roce 1994 nicméně volební obvody vytvořeny nebyly a tak všichni pražští voliči mohli 

vybírat z kandidátek všech subjektů. V letech 2002 a 2006 se naopak při výpočtu prahů počítá 

jen se stranami, které 5% klauzuli překonaly, a výsledná hodnota se násobí zlomkem Vin/Vall, 

kde Vin označuje součet hlasů pro strany ve skrutiniu a Vall součet všech planých hlasů.
131 

 

3. 1. 1. Parametry užívané pro srovnání skutečných a alternativních variant 

 

Míra reprezentace 

Základní představu o míře zkreslení při převodu hlasů obdržených konkrétní stranou 

na mandáty poskytuje tzv. míra reprezentace či tzv. index deformace. Různí autoři nazývají 

tento ukazatel různě. Taagepera hovoří o advantage ratio, Dahl zmiňuje index of advantage, 

                                                 
129 Více v podkapitolách 3. 2. 1. 3., 3. 3. 1. 2. a 3. 3. 2. 2. 
130 Například v roce 1994 kandidovalo do „velkého“ pražského zastupitelstva 27 uskupení. 
131 Více k výpočtům spodních a horních prahů viz níže. 
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Gallagher používá pojem proportionality index [Taagepera 1984: 92-93]. Vždy se však jedná 

o poměr mezi procentem obdržených mandátů a procentem obdržených hlasů pro dané 

politické uskupení. Je-li tento podíl nižší než 1, můžeme hovořit o podreprezentaci. 

Přesahuje-li tento podíl hodnotu 1, jedná se o nadreprezentaci konkrétního uskupení. Míra 

proporcionality umožňuje srovnávat nadreprezentaci či podreprezentaci pouze těch stran, 

které se probojovaly do zastupitelského orgánu. 

 

Míra proporcionality 

Sofistikovanějším nástrojem na měření zkreslení reprezentace je tzv. míra 

proporcionality. Jediná všeobecně uznávaná definice proporcionality však v politologii dosud 

neexistuje, neexistuje proto ani jediný všeobecně uznávaný index proporcionality [Lebeda 

2006: 658]. Ke každé volební formuli se váže vlastní koncept proporcionality a v důsledku i 

vlastní index proporcionality. V zásadě však lze rozlišit dvě velké rodiny indexů [Lebeda 

2006: 889]. 

První vychází z logiky Hareovy kvóty kombinované s metodou největších zbytků. 

Proporcionalitou se zde rozumí minimalizace absolutních rozdílů mezi procentem obdržených 

hlasů a procentem obdržených mandátů. Tomu pojetí odpovídající indexy Loosemore-Hanby, 

Rae a Least squares měří sumu těchto absolutních rozdílů zaznamenaných v daných volbách, 

tj. počítají s absolutním rozdílem každé ze zúčastněných stran.  

Druhý přístup souvisí s logikou D´Hondtova dělitele. Proporcionalitu pojímá jako 

minimalizaci nadreprezentace nejvíce nadreprezentované strany a vychází z průměrného 

počtu hlasů na jeden mandát. Do této rodiny spadající indexy D´Hondt, RR a ARR měří 

nadreprezentaci nejvíce nadreprezentované strany.  

Stranou těchto dvou velkých rodin potom stojí index Saint-Laguë a vážený průměr 

Loosemore-Hanby a RR indexu [Lebeda 2006: 889-897]. 

Ve své práci zabývám pouze D´Hondtovým dělitelem a dělitelem Saint-Laguë. Mým 

cílem přitom není tyto dvě volební formule srovnávat na základě proporcionality, ale 

poukázat, nakolik se může lišit proporcionalita při alternativním rozvržení volebních obvodů, 

aniž by se měnila volební formule. Používám proto index Loosemore-Hanby, který patří 

v politologii k nejpoužívanějším a který mi k porovnání proporcionality různých rozvržení 

volebních obvodů postačí. Vzorec pro výpočet indexu Loosemore-Hanby má tuto podobu 

[Lebeda 2008: 33]: 

D = ½ Σ |vi - si| 
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kde D je označení právě indexu Loosemore-Hanby, vi je procento hlasů každé jednotlivé 

strany a si procento mandátů, které obdržela. Do výpočtu musí být zahrnuty všechny strany, 

které získaly třeba jen zanedbatelný počet hlasů. 

Index Loosemore-Hanby může nabývat hodnot od 0 do 100. Hodnota 0 poukazuje na 

absolutní proporcionalitu, zatímco hodnota 100 na absolutní disproporcionalitu. Reálné 

situace se nikdy nepřibližují hodnotě krajní disproporce, naopak se často pohybují blízko 

hodnoty 0 [Lebeda 2008: 35]. 

 

Přirozený práh 

Přítomnost či nepřítomnost strany v zastupitelském orgánu zásadním způsobem 

ovlivňuje nejen uzavírací klauzule, stanovená volebním zákonem nezávisle na ostatních 

proměnných, ale také přirozený práh, který stojí často v přímém konkurenčním vztahu vůči 

uzavírací klauzuli [Lebeda 2008: 132]. Přirozený práh není určován zákonem a jeho výše 

závisí na velikosti volebního obvodu a na použité volební formuli. Jeho hodnoty se proto 

s měnící se velikostí volebních obvodů různí. 

Přirozený práh je definován jako nejmenší možné procento hlasů, které strana ve 

volebním obvodu musí získat, aby obdržela alespoň jeden mandát [Lebeda 2008: 132]. 

Známe-li velikost volebního obvodu a případně počet kandidujících stran, je možné předem 

rozhodnout, v jakých hranicích se bude skutečný přirozený práh v daném volebním obvodu 

pohybovat.132 Tento interval je vymezen spodním a horním prahem. Spodní práh neboli práh 

nejnižšího zastoupení (TI) udává nejmenší procento hlasů, které strana potřebuje k zisku 

jediného mandátu za absolutně nejpříznivějších podmínek. Horní práh neboli práh nejvyššího 

vyloučení (TE) se rovná maximálnímu procentu hlasů, které za nejvíce nepříznivých 

podmínek může způsobit, že strana nezíská žádný mandát [Lebeda 2008: 134-135]. 

Politologové se shodují, že skutečný přirozený práh, označovaný jako efektivní práh (Tʹ), se 

bude za předem daných podmínek blížit střední hodnotě mezi spodním a horním prahem 

[Lebeda 2008: 136-137]. 

Vzorce pro spodní a horní práh na úrovni obvodu se liší formule od formule. Ve svých 

výpočtech budu používat vzorce vztahující se k formulím používaným v českých 

komunálních volbách, totiž k D´Hondtovu děliteli a k děliteli Saint-Laguë [Lebeda 2008: 

135]: 

 

                                                 
132 Důležitou roli hrají ještě další faktory, například vzájemná poměrná velikost stran. Všechny faktory lze však 
jen velmi obtížně zohlednit a v praxi se od nich abstrahuje. Ve vzorcích pro přirozené prahy se proto počítá 
s proměnnou velikost obvodu a počet stran, které se rozdělování mandátů účastní.  
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Vzorec pro výpočet hodnoty spodního prahu při použití D´Hondtova dělitele: 

 

(TI) = 100/(M + p – 1) 

 

Vzorec pro výpočet hodnoty horního prahu při použití D´Hondtova dělitele: 

 

(TE) = 100/(M + 1) 

 

Vzorec pro výpočet hodnoty spodního prahu při použití dělitele Saint-Laguë: 

 

(TI) = 100/(2M + p – 2) 

 

Vzorec pro výpočet hodnoty horního prahu při použití dělitele Saint-Laguë, je-li (p – 1) ≤ M 

 

(TE) = 100/(2M - p + 2) 

 

Vzorec pro výpočet hodnoty horního prahu při použití dělitele Saint-Laguë, je-li (p – 1) ≥ M 

 

(TE) = 100/(M + 1), 

 

kde M značí počet mandátů rozdělovaných ve volebním obvodu a p značí počet stran, které se 

rozdělování mandátů účastní.  

Pokud však zákon stanoví uzavírací klauzuli, je zapotřebí počítat ve vzorcích pouze se 

stranami, které tuto hranici překonají a skrutinia se účastní [Lebeda 2008: 148]. Přirozený 

práh, který získáme započítáním pouze těch stran, které uzavírací klauzuli překročí, však 

vypovídá o minimálním procentu hlasů potřebných pro zisk mandátu nikoliv mezi všemi 

stranami, ale pouze mezi stranami ve skrutiniu. Pro získání skutečné hodnoty přirozeného 

prahu je zapotřebí celý výsledek vynásobit ještě zlomkem Vin/Vall, kde Vin označuje součet 

hlasů pro strany ve skrutiniu a Vall součet všech planých hlasů [Lebeda 2008: 149].
133 

Z prahů platných na úrovni volebního obvodu lze usuzovat i na prahy platné pro celé 

území, na němž volby probíhají. Nejčastěji se uvažuje o prazích na úrovni celostátní, stejné 

zákonitosti nicméně platí mimo jiné i pro úroveň celoobecní. Na těchto úrovních udává 

spodní práh absolutně nejnižší procento hlasů, na jehož základě obdrží strana za maximálně 

                                                 
133 Rovněž je možné tento vzorec upravit do „uživatelsky přátelštější“ podoby, kdy za Vin dosadíme součet 
procentuálních podílů hlasů pro všechny strany ve skrutiniu a za Vall hodnotu 100 [Lebeda 2008: 149]. 
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příznivých podmínek jeden jediný mandát ve voleném orgánu, zatímco horní práh absolutně 

nejvyšší procento hlasů, které za maximálně nepříznivých podmínek může způsobit, že strana 

ve voleném orgánu neobdrží ani jeden mandát [Lebeda 2008: 143 a 146].  

 Spodní celoúzemní práh je zapotřebí hledat v nejmenším volebním obvodu.134 Aby se 

však vztahoval k celému území a nikoliv jen k danému obvodu, je třeba jej vynásobit 

zlomkem M/S, kde M značí velikost daného obvodu a S celkový počet rozdělovaných 

mandátů. Horní celoúzemní práh získáme součtem horních prahů ve všech obvodech. I tyto 

dílčí prahy však musíme vynásobit zlomkem M/S, aby vypovídaly o celém území a nikoliv 

pouze o daném obvodu.  

Interval spodního a horního prahu na celoúzemní úrovni je větší než intervaly na 

úrovni jednotlivých obvodů. Tomáš Lebeda přičítá tuto skutečnost jednak rozdílné velikosti 

obvodů, jednak rozdílnému geografickému rozložení elektorátu jednotlivých stran [Lebeda 

2008: 143]. 

 
 

                                                 
134 Zdůvodnění této skutečnosti viz [Lebeda 2008: 144-145]. 
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3. 2. Volby do Zastupitelstva města Olomouce 

 

Městem, kde stanovení více volebních obvodů vyvolalo největší kontroverze, je 

nepochybně Olomouc. Na rozdělování území obce na pět, resp. šest volebních obvodů si 

opakovaně stěžovala drobnější volební uskupení, po komunálních volbách v roce 2006 podali 

jejich představitelé právě kvůli této praxi jednak návrh na zrušení platnosti místních 

komunálních voleb, jednak stížnost k Ústavnímu soudu.135 

Městská rada, resp. zastupitelstvo využilo možnosti vytyčit více volebních obvodů ve 

všech komunálních volbách od roku 1994. Vzhledem ke skutečnosti, že se Olomouc nedělí na 

městské části ani obvody, třebaže by jako statutární město mohla,136 není deliminace 

volebních obvodů omezována zásadou, že městská část či městský obvod může být součástí 

pouze jednoho volebního obvodu. 

Právě na tuto skutečnost poukazují kritici rozdělování obce na více volebních obvodů. 

Domnívají se, že je-li obec jedinou samosprávnou jednotkou bez dalších níže postavených 

rozhodovacích jednotek, jsou argumenty dovolávající se integrity či reprezentace zájmů 

specifických částí města neospravedlnitelné. Stanovení volebních obvodů považují za umělé a 

arbitrární, takže voliči v jednotlivých obvodech mají jen málo společného.137 

V Olomouci se vždy volilo 45členné zastupitelstvo, z jehož středu vzešla 

jedenáctičlenná rada. Jedná se tak o nejvyšší počet zastupitelů i radních, jaký městům 

velikosti Olomouce současný zákon o obcích dovoluje.138 

 

 V rozdělení území Olomouce do okrsků od roku 1994 nedošlo k výrazným změnám. 

Neměnily se jejich hranice, pouze počty voličů do nich zapsaných. Olomouc je rozdělena na 

88 okrsků, přičemž v roce 1994, kdy k Olomouci ještě náležely dnes již samostatné obce 

Křelov-Břuchotín, existovalo okrsků 90.139 

 

                                                 
135 Viz podkapitola 1. 2. 3. 
136 Olomouc je rozdělena do 27 komisí místních části, které byly zřízeny jako poradní orgány Rady města 
Olomouce a „pojítko mezi vedením města a občany“. Nejde však o volené orgány, jejich členové jsou jmenování 
a odvoláváni městskou radou [Informační server statutárního města Olomouc, 
http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2002071013, cit. k 4. 11. 2008]. Město tak reagovalo na 
polistopadové snahy některých okrajových částí Olomouce o odtržení. Samostatnost získaly Samotišky, 
Bystrovany, Křelov a Břuchotín, o odtržení usilovaly ještě Nemilany, Topolany, Slavonín a Holice. Vznik 
městských částí či městských obvodů navrhovala v Olomouci v minulosti KDU-ČSL a sdružení Olomouc 21 
[Vznik městských obvodů může spíš prospět, MF Dnes 10. 3. 1999]. 
137 [Olomouc? Jeden volební obvod, MF Dnes 18. 11. 2006]. 
138 Zákon 128/2000 Sb. stanoví, že v obcích do 150 000 obyvatel čítá zastupitelstvo 25 až 45 členů a rada 5 až 11 
členů. Počet radních přitom musí být lichý a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu zastupitelů. 
139 K jejich označení viz poznámka 144 v podkapitole podkapitola 3. 2. 1. 2. 
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Mapa 1: Rozdělení Olomouce na 88 okrsků (a Křelov-Břuchotín) 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, 140 vlastní úprava. 
 

                                                 
140 Mapa olomouckých volebních okrsků je dostupná na [http://www.olomouc.eu/volby2008/mapa-priloha-
vyhlasky.pdf, cit. k 1. 12. 2008].  
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Mapa 2: Zvětšený střed rozdělení Olomouce na volební okrsky 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
 Volební okrsky číslo 37, 43, 57, 62, 68 a 69 nejsou souvislé, ale rozdělené jiným 

okrskem na dvě části. Okrsky 38, 53, 54, 83, 85, 86, 87 a 88 a Křelov-Břuchotín jsou okrajové 

a na centrum města napojené přes jeden, nanejvýše dva okrsky. Máli-být při vytváření 

volebních obvodů dodrženo kritérium souvislého území volebního obvodu, nelze s těmito 

okrsky libovolně manipulovat, ale je třeba dbát na to, aby byly v jednom obvodu společně 

s okrskem, který je napojuje na centrum. 



 51 

3. 2. 1. Volby do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1994 

 

3. 2. 1. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady města Olomouce 

Prvním nekomunistickým primátorem Olomouce se stal Milan Hořínek, mluvčí 

Koordinačního centra Občanského fóra v Olomouci v listopadu 1989. 

Před komunálními volbami v roce 1994 využila obecní rada možnosti, kterou nabízel 

nový zákon o volbách do zastupitelstev v obcích, a rozdělila území Olomouce na pět 

volebních obvodů.  

Jediného výrazného kandidáta na post primátora, Ivana Kosatíka, nominovala ODS. 

O 45 mandátů se ucházelo jedenáct volebních uskupení, do zastupitelstva se jich probojovalo 

sedm, přičemž všechna získala více jak 5 % všech odevzdaných hlasů, třebaže nový volební 

komunální zákon žádnou uzavírací klauzuli nestanovil. Zvítězila ODS s patnácti zastupiteli, 

druhá KSČM jich získala osm. Následovaly ČSSD s šesti, Unie křesťanských demokratů 

(koalice KDU-ČSL, KDS a KAN) a ODA s pěti, Zelená kandidátka se čtyřmi a koalice SPR-

RSČ a Sdružení důchodců ČR (SDČR) se dvěma mandáty.  

 
Tabulka 1: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1994141 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 44 42 985 12,24 6 13,33 1,09 
ODA 45 35 335 10,06 5 11,11 1,1 
DŽJ 16 6556 1,87 0 0 0 
KSČM 45 53 994 15,38 8 17,78 1,16 
ODS 45 109 178 31,1 15 33,33 1,07 
DEU 37 9972 2,84 0 0 0 
KDU-ČSL, KDS, KAN 45 32 669 9,31 5 11,11 1,19 
SPR-RSČ, SDČR 44 17 581 5,01 2 4,44 0,89 
ČMSS, LSNS, SD (OH) 45 13 393 3,81 0 0 0 
MNS, nezávislí kandidáti 12 2598 0,74 0 0 0 
SZ, nezávislí kandidáti 43 26 812 7,64 4 8,89 1,16 
D = 9,83 
TI = 0,68  
TE = 9,65 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Hodnoty míry reprezentace napovídají, že jako nejvíce nadreprezentovaná skončila 

s 1,19 koalice KDU-ČSL, KDS a KAN. Ze stran, které v zastupitelstvu zasedly, byla s 0,89 

podreprezentovaná jedině koalice SPR-RSČ a SDČR.  

                                                 
141 V celé práci uvádím všechny hodnoty zaokrouhlené na 2 desetinná místa. Strany v tabulce uvádím ve stejném 
pořadí jako Český statistický úřad na webových stránkách www.volby.cz pro souhrnné výsledky do 
zastupitelstva dané obce. Toto pořadí nemusí odpovídat pořadí stran na kandidátních listinách, které se navíc 
často liší obvod od obvodu. 
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V jedenáctičlenné radě zasedla po vyčerpávajících jednáních programově velmi 

nesourodá koalice ODS, ČSSD, ODA, Unie křesťanských demokratů a Zelené kandidátky.142 

Primátorem se stal Ivan Kosatík za ODS, která získala rovněž křesla dvou náměstků. O posty 

dalších čtyř náměstků se rozdělila ostatní uskupení zastoupená v radě. Zelená kandidátka však 

v roce 1997 radniční koalici opustila s tím, že není schopna prosazovat svůj program.143 

 

3. 2. 1. 2. Volební obvody a volební výsledky v každém z nich 

90 olomouckých volebních okrsků bylo rozděleno do pěti volebních obvodů 

následujícím způsobem: 

Tabulka 2: Rozdělení Olomouce na pět volebních obvodů v roce 1994 

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín144 45 77 180 
obvod č. 1 1-19 10 16 996 
obvod č. 2 20-38, Křelov, Břuchotín 10 18 223 
obvod č. 3 39-54 9 14 472 
obvod č. 4 55-69 7 12 760 
obvod č. 5 70-88 9 14 729 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

                                                 
142 [Čtyři roky na radnici: skandály, koaliční sváry, nebo zodpovědná práce a mediální bubliny?, MF Dnes 22. 9. 
a 23. 9. 1998]. 
143 [Čtyři roky na radnici: skandály, koaliční sváry, nebo zodpovědná práce a mediální bubliny?, MF Dnes 22. 9. 
a 23. 9. 1998]. 
144 V roce 1994 byl celkový počet okrsků o dva vyšší než ve všech následujících komunálních volbách. Tehdy 
ještě olomoucké zastupitele volily i okrsky Křelov a Břuchotín, které se v roce 1995 od Olomouce oddělily 
a dnes tvoří jednu samostatnou obec severozápadně od Olomouce. Tyto okrsky nesly v roce 1994 čísla 38 a 39, 
rozhodla jsem se je však označit jako Křelov a Břuchotín a pro ostatní okrsky používat číselnou řadu od 1 do 88. 
Jednotlivé okrsky tak nesou pro všechny čtvery komunální volby stejné číselné označení, což přispívá k větší 
přehlednosti tabulek i map. 
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Mapa 3: Rozdělení Olomouce na pět volebních obvodů v roce 1994 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 

 
Pokud bylo v Olomouci zapsáno 77 180 voličů a volilo se 45 zastupitelů, mělo na 

každého zastupitele připadnout v průměru 1715 voličů.145 V desetimandátovém obvodu by tak 

mělo v ideálním případě volit 16 996 voličů a hodnoty 16 293 a 18 008 jsou minimem 

a maximem, má-li být dodrženo pravidlo nejvýše pětiprocentní odchylky. 

V devítimandátovém obvodu by se mělo analogicky volit 15 435 voličů, přičemž minimum 

a maximum představují hodnoty 14 664 a 16 206 a v sedmimandátovém obvodu 12 005 

voličů s minimem a maximem na hodnotách 11 405 a 12 605.  

Z tabulky vyplývá, že méně než 5 % od ideálního počtu voličů se odchylovaly jen 

obvody 1 a 5. Obvody 2 a 4 byly příliš velké, obvod 3 naopak příliš malý. Volební okrsky 

spadající pod jeden volební obvod vytvářely souvislé území a souvislá byla i posloupnost 

jejich pořadových čísel. 

                                                 
145 Počty voličů jsou vždy uváděné zaokrouhlené na celé hodnoty. 
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Tabulka 3: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1994 v obvodě č. 1 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 10 9886 11,04 1 10 0,91 
ODA 10 10 529 11,76 1 10 0,85 
DŽJ 3 1373 1,53 0 0 0 
KSČM 10 12 914 14,42 2 20 1,39 
ODS 10 29 047 32,44 3 30 0,92 
DEU 9 2793 3,12 0 0 0 
KDU-ČSL, KDS, KAN 10 9741 10,88 1 10 0,92 
SPR-RSČ, SDČR 10 4574 5,11 1 10 1,96 
ČMSS, LSNS, SD (OH) 10 3164 3,53 0 0 0 

SZ, nezávislí kandidáti 10 5520 6,16 1 10 1,62 
D = 14,3 
TI = 3,57  
TE = 8,33 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
 Tabulka 4: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1994 v obvodě č. 2 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 9 13 655 14,71 2 20 1,36 
ODA 10 8104 8,73 1 10 1,15 
DŽJ 3 1365 1,47 0 0 0 
KSČM 10 14 388 15,5 2 20 1,29 
ODS 10 29 012 31,26 3 30 0,96 
DEU 8 2379 2,56 0 0 0 
KDU-ČSL, KDS, KAN 10 7754 8,36 1 10 1,2 
SPR-RSČ, SDČR 10 4389 4,73 0 0 0 
ČMSS, LSNS, SD (OH) 10 3750 4,04 0 0 0 
SZ, nezávislí kandidáti 10 8004 8,63 1 10 1,16 
D = 14,07 
TI = 3,57  
TE = 8,33 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 5: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1994 v obvodě č. 3 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 9 6838 11,88 1 11,11 0,94 

ODA 9 6025 10,46 1 11,11 1,06 

DŽJ 3 932 1,62 0 0 0 

KSČM 9 9465 16,44 1 11,11 0,68 

ODS 9 16 204 28,14 3 33,33 1,18 

DEU 6 1365 2,37 0 0 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 9 4520 7,85 1 11,11 1,42 

SPR-RSČ, SDČR 9 3407 5,92 1 11,11 1,88 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 9 1804 3,13 0 0 0 

MNS, nezávislí kandidáti 9 1789 3,11 0 0 0 

SZ, nezávislí kandidáti 8 5227 9,08 1 11,11 1,22 
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D = 16,32 
TI = 3,7  
TE = 10 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 6: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1994 v obvodě č. 4 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 7 4696 10,54 1 14,29 1,36 

ODA 7 3863 8,67 1 14,29 1,65 

DŽJ 2 868 1,95 0 0 0 

KSČM 7 7137 16,02 1 14,29 0,89 

ODS 7 15 116 33,93 3 42,86 1,26 

DEU 5 885 1,99 0 0 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 7 4039 9,07 1 14,29 1,58 

SPR-RSČ, SDČR 6 1970 4,42 0 0 0 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 7 2181 4,9 0 0 0 

MNS, nezávislí kandidáti 7 809 1,82 0 0 0 

SZ, nezávislí kandidáti 6 2988 6,71 0 0 0 
D = 23,51 
TI = 4,35  
TE = 12,5 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 7: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1994 v obvodě č. 5 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 9 7910 11,88 1 11,11 0,94 

ODA 9 6814 10,23 1 11,11 1,09 

DŽJ 5 2018 3,03 0 0 0 

KSČM 9 10 090 15,15 2 22,22 1,47 

ODS 9 19 799 29,73 3 33,33 1,12 

DEU 0 2550 3,83 0 0 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 9 6615 9,93 1 11,11 1,12 

SPR-RSČ, SDČR 9 3241 4,87 0 0 0 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 9 2494 3,74 0 0 0 

SZ, nezávislí kandidáti 9 5073 7,62 1 11,11 1,46 
D = 16,23 
TI = 3,85  
TE = 10 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
3. 2. 1. 3. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou jednoho, pěti a šesti volebních obvodů. Jediný volební obvod 

jsem neopomenula proto, že jde o uspořádání, které by bylo použito, pokud by se 

zastupitelstvo neusneslo na stanovení více volebních obvodů, a proto, že jej dlouhodobě 

prosazují drobnější volební uskupení, lokální i celostátní. Zabývala jsem se i krajními 
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variantami, které volební zákon z roku 1994 umožňoval, tedy rozdělením Olomouce na devět 

pětimandátových, resp. tři patnácitmandátové obvody. Zohlednila jsem rovněž variantu šesti 

volebních obvodů, která byla použita v roce 1998.  

Nejvíce prostoru jsem věnovala alternativě pěti volebních obvodů. Jedná se totiž 

uspořádání, které bylo v Olomouci aplikováno nejčastěji, totiž v letech 1994, 2002 a 2006. 

Počítala jsem především s alternativním vytyčením dvou desetimandátových, dvou 

devítimandátových a jednoho sedmimandátového obvodu, neboť toto rozdělení bylo ve 

volbách roku 1994 skutečně aplikováno. Zahrnula jsem také rozdělení na pět 

devítimandátových obvodů použité v letech 2002 a 2006.  

Volební výsledky zaznamenané v jednotlivých volebních okrscích v roce 1994 jsem 

získala ve Statním okresním archivu Olomouc. Zde archivované údaje jsou kompletní a od 

oficiálních výsledků zveřejněných ČSÚ se liší minimálně. Konkrétně pro ČSSD zaznamenal 

ČSÚ v 1. volebním obvodu o 10 hlasů více, pro ODA ve 2. volebním obvodu o 26 hlasů méně 

a pro DEU ve 4. volebním obvodu o 10 hlasů méně a v 5. volebním obvodu o 3 hlasy více. 

Přesto s výsledky získanými v olomouckém archivu počítám všude tam, kde beru v úvahu 

rozdělení obce na více volebních obvodů. Ve variantách, které níže uvádím, totiž rozdíl 10 či 

26 hlasů u ČSSD, resp. ODA nijak neovlivňuje rozdělení mandátů. Stejně tak 26 hlasů navíc 

pro DEU nestačí, aby tato strana získala mandát v zastupitelstvu.  

Pro modelové situace v roce 1994 počítám vždy s dělitelem Saint-Laguë a neexistující 

uzavírací klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 1994 skutečně platily. Zohledňuji 

skutečnost, že Sdružení MNS a NK kandidovalo v roce 1994 jen ve svou z pěti volebních 

obvodů. 

 

A. Jediný volební obvod 

Tabulka 8: Výsledky 1994, byla-li by Olomouc jediným volebním obvodem  

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 6 0 13,33 12,24 1,09 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 1 + 1 2,22 1,87 1,19 

KSČM 7 - 1 15,56 15,38 1,01 

ODS 14 - 1 31,11 31,1 1 

DEU 1 + 1 2,22 2,84 0,78 

KDU-ČSL, KDS, KAN 4 - 1 8,89 9,31 0,96 

SPR-RSČ, SDČR 2 0 4,44 5,01 0,89 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 2 + 2 4,44 3,81 1,17 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 3 - 1 6,67 7,64 0,87 



 57 

D = 3,3 
TI = 1,01  
TE = 1,23 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 

 
Představovala-li by Olomouc v roce 1994 jediný volební obvod, zasedlo by 

v zastupitelstvu deset z jedenácti kandidujících subjektů. Na rozdíl od skutečných výsledků 

by se tak do zastupitelstva probojovali i DŽJ, DEU a koalice ČMSS, LSNS a SD (OH), která 

by obdržela dokonce dva mandáty. O jeden mandát by naopak přišly dvě největší strany, 

KSČM a ODS, společně s koalicí SZ a NK. 

Nejvíce nadreprezentovanou stranu by představovala poslední úspěšná strana 

s nejmenším počtem hlasů, totiž DŽJ. Nejvíce podreprezentovaná by skončila DEU. Od 

ideální reprezentace by se tyto strany lišily o 19, resp. 22 %. Index Loosemore-Hanby by byl 

oproti skutečným výsledkům téměř trojnásobně nižší, spodní i horní práh však o poznání 

vyšší. 

 

B. Pětimandátové volební obvody 

Volební komunální zákon z roku 1994 umožňoval vytyčit minimálně pětimandátové 

volební obvody. Protože se v Olomouci volí 45členné zastupitelstvo, nabízí se varianta devíti 

pětimandátových obvodů. Jedno z možných rozdělení uvádím níže. 

Tabulka 9: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na pětimandátové obvody  

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-8, 18-19 5 8252 
obvod č. 2 9-17 5 8744 
obvod č. 3 21-28, 38, Křelov, Břuchotín 5 8349 
obvod č. 4 29-37 5 8901 
obvod č. 5 39-46, 48 5 8758 
obvod č. 6 47, 49-56, 66 5 8641 
obvod č. 7 57-65, 67, 72 5 8586 
obvod č. 8 68-71, 73-74, 83-88 5 8833 
obvod č. 9 20, 75-82 5 8116 
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Mapa 4: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na pětimandátové obvody  

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 10: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce na pětimandátové obvody 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 9 + 3 20 12,24 1,63 

ODA 6 + 1 13,33 10,06 1,32 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 9 + 1 20 15,38 1,3 

ODS 16 + 1 35,56 31,1 1,14 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 3 - 2 6,67 9,31 0,72 

SPR-RSČ, SDČR 0 - 2 0 5,01 0 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 2 - 2 4,44 7,64 0,58 
D = 20,1 
TI = 0,58  
TE = 16,66 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Byla-li by Olomouc v roce 1994 rozdělena na devět pětimandátových obvodů, byly by 

zvýhodněny strany, které obdržely více jak 10 % mandátů. ČSSD by získala dokonce o tři 

mandáty více, ODA, ODS a KSČM o jeden mandát navíc. Koalice SPR-RSČ a SDČR by se 

do zastupitelstva vůbec nedostala, koalice KDU-ČSL, KDS a KAN stejně jako koalice SZ 

a NK by ztratily dva zastupitele. 

ČSSD s mírou reprezentace 1,63 by se stala výrazně nadreprezentovanou stranou, 

nadreprezentované by byly i všechny strany s více jak 10 %. Koalice SZ a NK by s mírou 

reprezentace 0,72 představovala naopak nejvíce podreprezentovaný subjekt. Index 

Loosemore-Hanby by byl více jak dvojnásobný oproti skutečnému výsledku, výrazně by se 

posunul i celoobecní horní práh. 

 

C. Patnáctimandátové volební obvody 

Volební komunální zákon z roku 1994 povoloval nejvýše patnácitmandátové volební 

obvody. Protože se v Olomouci volí 45členné zastupitelstvo, nabízí se varianta tří 

patnáctimandátových obvodů. Jedno z možných rozdělení uvádím níže. 

Tabulka 11: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na patnáctimandátové obvody  

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-28, 38, Křelov, Břuchotín 15 26 318 
obvod č. 2 19-37, 39-56 15 25 237 
obvod č. 3 57-88 15 25 473 
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Mapa 5: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na patnáctimandátové obvody  

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 12: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce na patnáctimandátové obvody 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 6 0 13,33 12,24 1,09 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 2,22 1,87 0 

KSČM 7 - 1 15,56 15,38 1,01 

ODS 15 0 33,33 31,1 1,07 

DEU 0 0 2,22 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 4 - 1 8,89 9,31 0,96 

SPR-RSČ, SDČR 3 + 1 6,67 5,01 1,33 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 2 + 2 4,44 3,81 1,17 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 2,22 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 3 - 1 6,67 7,64 0,87 
D = 6,83 
TI = 0,85  
TE = 4,62 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Pokud by byla Olomouc rozdělena do tří patnáctimandátových obvodů, vydělaly by 

především menší strany se ziskem mezi 3 a 5 %. Do zastupitelstva by se dostala a dva 

mandáty obdržela koalice ČMSS, LSNS a SD (OH), mandát navíc by získala i koalice SPR-

RSČ a SDČR. Jedno křeslo v zastupitelstvu by naopak ztratily KSČM, koalice KDU-ČSL, 

KDS a KAN a koalice SZ a NK. 

Index Loosemore-Hanby by ve srovnání se skutečnou hodnotou indexu značně 

poklesl, výrazně by se snížil i horní celoobecní práh. Nejvíce nadreprezentovaná koalice SPR-

RSČ a SDČR by se od ideální reprezentace lišila o 33 %, nejvíce podreprezentovaná DEU 

o 22 %. 

 

D. Rozvržení obvodů z roku 1998 

V roce 1998 vytyčili olomoučtí radní šest volebních obvodů, a to čtyři 

osmimandátové, jeden sedmimandátový a jeden šestimandátový. Okrsky byly k jednotlivým 

obvodům přiřazeny následovně: 

Tabulka 13: Rozdělení Olomouce v roce 1994 do obvodů z roku 1998 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-3, 6-7, 9-12, 14-15, 34-37, 40-41 8 15 396 
obvod č. 2 20-33, 38, Křelov, Břuchotín 8 14 147 
obvod č. 3 16, 39, 42-46, 49-50, 52-54 7 10 650 
obvod č. 4 17-18, 47-48, 51, 55-56, 64-67, 83-86 8 12 265 
obvod č. 5 5, 19, 57-63, 68-70, 72-74, 88 8 13 327 
obvod č. 6 4, 8, 13, 71, 75-82, 87 6 11 395 
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Mapa 6: Rozdělení Olomouce v roce 1994 do obvodů z roku 1998 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 14: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů z roku 1998 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 6 0 13,33 12,24 1,09 

ODA 6 + 1 13,33 10,06 1,32 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 6 - 2 13,33 15,38 0,87 

ODS 16 + 1 35,56 31,1 1,14 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 0 - 2 0 5,01 0 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 6 + 2 13,33 7,64 1,75 
D = 16,32 
TI = 0,68  
TE = 15,96 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Pokud by Olomouc byla v roce 1994 rozdělena do šesti volebních obvodů stejně jako 

v roce 1998, do zastupitelstva by se neprobojovala koalice SPR-RSČ a SDČR. Koalice SZ 

a NK s 7,64 % by získala šest mandátů stejně jako KSČM s 15,38 % hlasů. O jeden mandát 

by posílila ODS i ODA. 

Koalice SZ a NK by byla velmi výrazně nadreprezentovaná, konkrétně o 75 %. 

Nejvíce podreprezentovanou by byla KSČM s rozdílem 13 % od ideální reprezentace. Index 

Loosemore-Hanby by byl o vyšší o více než 50 % oproti skutečnosti. O více než polovinu by 

se rovněž zvedl horní celoobecní práh.  

 
E. Rozvržení obvodů z let 2002 a 2006 

Tabulka 15: Rozdělení Olomouce v roce 1994 do obvodů z let 2002 a 2006 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-7, 9-17, 19, 29 9 15 851 
obvod č. 2 20-28, 30-38, Křelov, Břuchotín 9 17 371 
obvod č. 3 39-54 9 13 570 
obvod č. 4 18, 51, 55-69, 72 9 15 381 
obvod č. 5 8, 70-71, 73-88 9 15 007 
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Mapa 7: Rozdělení Olomouce v roce 1994 do obvodů z let 2002 a 2006 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 16: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů z let 2002 a 2006 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 5 - 1 11,11 12,24 0,91 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 8 0 17,78 15,38 1,16 

ODS 15 0 33,33 31,1 1,07 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 2 0 4,44 5,01 0,89 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 5 + 1 11,11 7,64 1,45 
D = 10,96 
TI = 0,74  
TE = 10,44 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Při rozdělení Olomouce shodně s volebními roky 2002 a 2006 by se oproti skutečným 

výsledkům změnilo jen málo. Koalice SZ a NK by získala jeden mandát na úkor ČSSD, 

nadreprezentace SZ a NK by tak výrazně stoupla. 

Hodnoty indexu Loosemore-Hanby i prahů by se zvedly jen nepatrně. 

 

F. Pět volebních obvodů o velikostech stanovených v roce 1994 

V níže uvedených případech vytyčuji dva desetimandátové, dva devítimandátové 

a jeden sedmimandátový obvod. Na rozdíl od skutečného vymezení však dbám na to, aby na 

jednoho zastupitele připadal přibližně stejný počet voličů a nebyla překročena stanovená 

pětiprocentní odchylka.146  

Za těchto podmínek nelze vymezit ani jeden volební obvod, v němž by DŽJ, Sdružení 

MNS a NK a DEU získaly křeslo v zastupitelstvu, ani v obvodě tvořeném okrsky s nejvyšší 

podporou těchto subjektů na mandát nedostanou. Rovněž se mi nepodařilo najít rozvržení 

obvodů, v němž by se změnil počet mandátů získaných ODA či koalicí KDU-ČSL, KDS 

a KAN. ODA a koalice KDU-ČSL, KDS a KAN obdržely po jednom mandátu v každém 

obvodu. Neměnitelnost těchto výsledků přičítám jednak poměrně rovnoměrnému rozložení 

podpory těchto subjektů, ale také děliteli Saint-Laguë. Hlasy odevzdané pro konkrétní stranu 

v jednom obvodu vždy stačí na jeden mandát, na druhý mandát přidělovaný dělitelem 3 však 

není tento počet dostatečný ani v největších obvodech. 

 

F. 1. Upořádání zvýhodňující či znevýhodňující ODS 

 ODS mohla při alternativním rozložení okrsků do obvodů v roce 1994 získat o mandát 

navíc, ale také dva ztratit. Ve skutečnosti získala ve všech obvodech po třech zastupitelích. 

Níže ukazuji, že při záměně hranic prvního a druhého obvodu mohla získat také v jednom 

desetimandátovém obvodu čtyři zastupitele. Úplným přeskupením obvodů mohly naopak 

vzniknout dva obvody, v nichž by získala jen dva mandáty. 

 

                                                 
146 Ve dvou případech nicméně pozměňuji hranice pouze dvou obvodů a zbývající tři ponechávám v původní 
podobě, tedy často překračující odchylku 5 %. 
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Uspořádání příznivé pro ODS 

Tabulka 17: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody zvýhodňující ODS 

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 4, 6-13, 23-29, 31-33 10 17 498 
obvod č. 2 1-3, 5, 14-22, 30, 34-38, 

Křelov, Břuchotín 
10 17 721 

obvod č. 3 39-54 9 14 472 
obvod č. 4 55-69 7 12 760 
obvod č. 5 70-88 9 14 729 
 

Mapa 8: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody zvýhodňující ODS 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 18: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ODS 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 5 - 1 11,11 12,24 0,91 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 7 - 1 15,56 15,38 1,01 

ODS 16 + 1 35,56 31,1 1,14 
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DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 3 + 1 6,67 5,01 1,33 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 4 0 8,89 7,64 1,16 
D = 10,4 
TI = 0,68 
TE = 9,65 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

ODS by v prvním obvodu získala 4 mandáty. Mandát navíc by obdržela rovněž 

koalice SPR-RSČ a SDČR, čímž by vzrostla její nadreprezentace. Ztrátou jednoho mandátu 

by se naopak jedinou podreprezentovanou stranou v zastupitelstvu stala ČSSD. Index 

Loosemore-Hanby i prahy by zůstaly téměř stejné. 

 
Uspořádání nepříznivé pro ODS 

Tabulka 19: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody znevýhodňující ODS 
území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-3, 5-6, 9-11, 14-19 7 12 015 
obvod č. 2 4, 7-8, 61, 68-71, 75, 77-82, 87 9 15 018 
obvod č. 3 12-13, 20-33, 38, 76,  

Křelov, Břuchotín 
10 16 860 

obvod č. 4 34-37, 39-46, 48, 50, 52-54 9 15 523 
obvod č. 5 47, 49, 51, 55-59, 60, 62-67, 72-

74, 83-86, 88 
10 17 764 

 



 68 

Mapa 9: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody znevýhodňující ODS 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 20: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů znevýhodňujících ODS 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 6 0 13,33 12,24 1,09 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 8 0 17,78 15,38 1,16 

ODS 13 - 2 28,89 31,1 0,93 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 3 + 1 6,67 5,01 1,33 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 5 + 1 11,11 7,64 1,45 
D = 11,47 
TI = 0,71 
TE = 9,82 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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 V tomto rozvržení je díky rozdělenému okrsku 69 souvislé i území druhého obvodu. 

ODS by přišla o dva mandáty, které by získaly koalice SPR-RSČ a SDČR a koalice SZ a NK. 

Tato dvě uskupení by se tak stala nejvíce nadreprezentovanými, ODS by se stala naopak 

jedinou podreprezentovanou stranou v zastupitelstvu. Index Loosemore-Hanby by se zvýšil, 

poklesl by naopak horní celoobecní práh. 

 

F. 2. Upořádání zvýhodňující či znevýhodňující SPR-RSČ, KSČM a ČSSD 

Pro mnoho okrsků v roce 1994 platilo, že tam, kde SPR-RSČ získala nejvyšší procenta 

odevzdaných hlasů, KSČM propadla a naopak. V alternativním uspořádání volebních obvodů 

mohla SPR-RSČ získat jeden až čtyři mandáty, KSČM šest až devět. ČSSD získala v roce 

1994 šest mandátů, při alternativním vytyčení obvodů mohla o jeden mandát přijít. Na sedm 

či více mandátů by však nikdy nedosáhla. 

 
Uspořádání příznivé pro KSČM a nepříznivé pro SPR-RSČ 

Tabulka 21: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody zvýhodňující KSČM 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-9, 15, 78-81 7 12 189 
obvod č. 2 10-13, 20-33, 38, Křelov, Břuchotín 10 16 941 
obvod č. 3 20, 57, 62, 68-77, 82-88 9 15 021 
obvod č. 4 17-19, 46-51, 55-56, 58-67 10 17 995 
obvod č. 5 14, 16, 34-37, 39-45, 52-54 9 15 034 
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Mapa 10: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody zvýhodňující KSČM 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 

Tabulka 22: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících KSČM 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 5 - 1 11,11 12,24 0,91 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 9 + 1 20 15,38 1,3 

ODS 15 0 33,33 31,1 1,07 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 1 - 1 2,22 5,01 0,44 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 5 + 1 11,11 7,64 1,45 
D = 13,18 
TI = 0,71 
TE = 9,82 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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ČSSD by získala v každém obvodě jen jednoho zastupitele a celkově by si tak o jeden 

mandát pohoršila. O jeden mandát by si pohoršila také koalice SPR-RSČ a SDČR, zastupitele 

navíc by získala naopak KSČM. Nejnadreprezentovanější stranou by se stala koalice SZ 

a NK, nejpodreprezentovanější koalice SPR-RSČ a SDČR. Index Loosemore-Hanby by 

výrazně stoupl, spodní celoobecní práh by zůstal přibližně stejný jako ve skutečnosti. 

 
Uspořádání příznivé pro SPR-RSČ a nepříznivé pro KSČM 

Tabulka 23: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody znevýhodňující KSČM 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-13, 19, 60, 68-69, 78-79 10 16 810 
obvod č. 2 14-15, 24, 29-30, 34-37, 39-45, 52-54 10 17 234 
obvod č. 3 16-18, 46-51, 55-56, 58-59, 65-67 9 15 415 
obvod č. 4 20, 57, 61-64, 70-75, 83-88 7 12 337 
obvod č. 5 21-23, 25-28, 31-33, 38, 76-77, 80-82, 

Křelov, Břuchotín 
9 15 385 

 
Mapa 11: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody znevýhodňující KSČM 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 24: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů znevýhodňujících KSČM 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 5 - 1 11,11 12,24 0,91 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 6 - 2 13,33 15,38 0,87 

ODS 15 0 33,33 31,1 1,07 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 4 + 2 8,89 5,01 1,78 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 5 + 1 11,11 7,64 1,45 
D = 12,44 
TI = 0,71 
TE = 9,82  
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 

 
 KSČM by ztratila dva mandáty, zatímco koalice SPR-RSČ a SDČR dva získala. 

Skončila by tak nadreprezentovaná o 78 %, KSČM by byla podreprezentovaná o 13 %. Index 

Loosemore-Hanby by se opět navýšil, prahy zůstaly téměř stejné.  

 

F. 3. Upořádání zvýhodňující koalici SZ a NK 

Koalice SZ a NK neobdržela mandát jen v nejmenším, sedmimandátovém obvodu. 

Přesunem části okrsků z 3. obvodu do obvodu 4. by vzniklo takové uspořádání, kdy by získala 

po jednom mandátu ve všech obvodech. 

Tabulka 25: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody zvýhodňující SZ a NK 
území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 1-19 10 16 996 
obvod č. 2 20-38, Křelov, Břuchotín 10 18 223 
obvod č. 3 39-48, 52-54 7 11 900 
obvod č. 4 49-51, 55-69 11 15 332 
obvod č. 5 70-88 9 14 729 
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Mapa 12: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody zvýhodňující SZ a NK 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 26: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících SZ a NK 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 6 0 13,33 12,24 1,09 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 9 + 1 20 15,38 1,3 

ODS 14 - 1 31,11 31,1 1 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 1 - 1 2,22 5,01 0,44 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 0 0 0 3,81 0 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 5 + 1 11,11 7,64 1,45 
D = 12,05 
TI = 0,71 
TE = 9,65 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Nadreprezentace koalice SZ a NK by se výrazně zvýšila, zatímco koalice SPR-RSČ by 

se stala jedinou podreprezentovanou stranou s mírou reprezentace 0,44. Zvýšil by se index 

Loosemore-Hanby, zatímco horní celoobecní práh by zůstal téměř stejný. 

 

F. 4. Upořádání zvýhodňující koalici ČMSS, LSNS a SD (OH) a znevýhodňující ČSSD 

 Pokud by v roce 1994 byly koncentrovány okrsky s vysokou podporou koalice ČMSS, 

LSNS a SD (OH) do jednoho obvodu, mohlo toto uskupení získat jednoho zastupitele. ČSSD 

získala v roce 1994 v obvodu č. 2 dva mandáty, v ostatních jeden. Změnou hranic obvodu č. 2 

se mohl zisk ČSSD zmenšit na jeden mandát v každém obvodu. 

Tabulka 27: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody znevýhodňující ČSSD 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných 

voličů 
Olomouc 1-88, Křelov, Břuchotín 45 77 180 
obvod č. 1 2-17, 28-29, 78 10 16 931 
obvod č. 2 20-27, 30-33, 38, Křelov, Břuchotín 7 12 567 
obvod č. 3 34-37, 39-49, 52-54 10 16 886 
obvod č. 4 57-64, 69, 71-77, 83-88 9 15 272 
obvod č. 5 1, 18-19, 50-51, 55-56, 65-68, 70, 79, 80-82 9 15 524 
 
Mapa 13: Rozdělení Olomouce v roce 1994 na obvody znevýhodňující ČSSD 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 28: Výsledky 1994 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ČSSD 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

ČSSD 5 - 1 11,11 12,24 0,91 

ODA 5 0 11,11 10,06 1,1 

DŽJ 0 0 0 1,87 0 

KSČM 8 0 17,78 15,38 1,16 

ODS 14 - 1 31,11 31,1 1 

DEU 0 0 0 2,84 0 

KDU-ČSL, KDS, KAN 5 0 11,11 9,31 1,19 

SPR-RSČ, SDČR 2 0 4,44 5,01 0,89 

ČMSS, LSNS, SD (OH) 1 + 1 2,22 3,81 0,58 

MNS, nezávislí kandidáti 0 0 0 0,74 0 

SZ, nezávislí kandidáti 5 + 1 11,11 7,64 1,45 
D = 8,74 
TI = 0,71 
TE = 9,82 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 

 
Koalice ČMSS, LSNS a SD (OH) by získala jeden mandát. Index Loosemore-Hanby 

by byl o něco nižší, horní celoobecní práh naopak trošku vyšší než ve skutečnosti. 
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3. 2. 2. Volby do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 

 

3. 2. 2. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady města Olomouce 

 

V roce 1998 zvítězil v radě návrh ČSSD rozdělit území Olomouce na šest volebních 

obvodů, který podpořila i ODS. Občanští demokraté se však nejprve zasazovali o devět 

volebních obvodů, ODA navrhovala zachovat pět volebních obvodů, KDU-ČSL se 

přimlouvala za jediný volební obvod.147  

Volební kampaň poznamenala celá řada kauz, do kterých se olomoucká rada 

v končícím funkčním období zapletla.148 Ivan Kosatík, jehož rezignaci žádali občané již 

v roce 1997 poté, co v době ničivých povodní odjel na dovolenou, se rozhodl již znovu 

o primátorský post neusilovat. Strany zastoupené v radě nominovaly na primátora dosavadní 

náměstky, ODS Martu Vláčilovou, ČSSD Martina Tesaříka, ODA Miroslava Studeného 

a KDU-ČSL Pavla Horáka.  

Z kandidujících čtrnácti uskupení jich uspělo šest, která i bez stanovení uzavírací 

klauzule všechna obdržela více jak 5 % všech odevzdaných hlasů. Vítězná ODS obdržela 

čtrnáct mandátů, druhá ČSSD jedenáct. Po šesti zastupitelích získaly US, KDU-ČSL a 

KSČM, (třebaže US k jejich zisku stačilo 7,42 % hlasů, zatímco KSČM potřebovala 12,57 % 

hlasů). Na dva mandáty dosáhlo ještě uskupení Olomouc 21 (koalice Strany zelených a Strany 

pro otevřenou společnost). 

 
Tabulka 29: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 45 22 202 11,37 6 13,33 1,17 
ČSSD 45 45 239 23,17 11 24,44 1,05 
ODA 43 4634 2,37 0 0 0 
Strana za životní jistoty 20 653 0,33 0 0 0 
KSČM 45 24 546 12,57 6 13,33 1,06 
ODS 45 52 442 26,86 14 31,11 1,16 
HSMS 11 983 0,5 0 0 0 
US 45 14 479 7,42 6 13,33 1,8 
SPR-RSČ, SDČR 37 1359 0,7 0 0 0 
KAN, DEU 30 3085 1,58 0 0 0 
Občané pro Olomouc149 45 2980 1,53 0 0 0 
Olomouc 21 45 10 725 5,49 2 4,44 0,81 

                                                 
147 [Olomouc se rozdělí na šest volebních obvodů, Hanácký a středomoravský den 13. 8. 1998], [Při volbách šest 
obvodů, Svoboda 13. 8. 1998]. 
148 [Čtyři roky na radnici: skandály, koaliční sváry, nebo zodpovědná práce a mediální bubliny?, MF Dnes 22. 9. 
a 23. 9. 1998]. 
149 Sdružení ČSNS a NK. 
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Nezávislí za Olomouc150 45 4669 2,39 0 0 0 
Šance Olomouc151 45 7223 3,7 0 0 0 
D = 14,16 
TI = 0,58 
TE =11,75 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Nejvíce nadreprezentovaná skončila Unie svobody, konkrétně o 80 % více oproti 

ideální reprezentaci. Nejvíce podreprezentovaným ze stran přítomných v zastupitelstvu se 

stalo uskupení Olomouc 21 s rozdílem 19 % od ideální reprezentace. 

I přes své vítězství zůstala nakonec ODS společně s KSČM v opozici. V radě zasedly 

ČSSD, US, KDU-ŠSL a Olomouc 21. Primátorem se stal Martin Tesařík na ČSSD, která 

obsadila i dvě křesla náměstků. Svého náměstka získala rovněž US a KDU-ČSL. 

 

3. 2. 2. 2. Volební obvody a volební výsledky v každém z nich 

88 olomouckých volebních okrsků bylo rozděleno do šesti volebních obvodů 

následujícím způsobem: 

Tabulka 30: Rozdělení Olomouce na šest volebních obvodů v roce 1998 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-3, 6-7, 9-12, 14-15, 34-37, 40-41 8 15 991 
obvod č. 2 20-33, 38 8 13 843 
obvod č. 3 16, 39, 42-46, 49-50, 52-54 7 11 899 
obvod č. 4 17-18, 47-48, 51, 55-56, 64-67, 

83-86 
8 13 417 

obvod č. 5 5, 19, 57-63, 68-70, 72-74, 88 8 14 495 
obvod č. 6 4, 8, 13, 71, 75-82, 87 6 11 950 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

                                                 
150 Sdružení hnutí Nezávislí a NK. 
151 Sdružení Strany konzervativní smlouvy a NK. 
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Mapa 14: Rozdělení Olomouce na šest volebních obvodů v roce 1998 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 

Pokud bylo v Olomouci zapsáno 81 595 voličů a volilo se 45 zastupitelů, mělo na 

každého zastupitele připadnout v průměru 1 813 voličů. V osmimandátovém obvodu by tak 

mělo v ideálním případě volit 14 504 voličů a hodnoty 13 779 a 15 229 jsou minimem 

a maximem, má-li být dodrženo pravidlo nejvýše pětiprocentní odchylky. 

V sedmimandátovém obvodu by se mělo analogicky volit 12 691 voličů, přičemž minimum a 

maximum představují hodnoty 12 057 a 13 325 a v šestimandátovém obvodu 10 878 voličů 

s minimem a maximem na hodnotách 10 335 a 11 421.  

Z tabulky vyplývá, že méně než 5 % od ideálního počtu voličů se odchylovaly jen 

obvody 2 a 5. Obvody 1 a 6 byly příliš velké, obvod 3 a 4 naopak příliš malé. Šestimandátový 

volební obvod čítal dokonce více voličů než obvod sedmimandátový. Obvod 4 byl navíc 

nesouvislým územím a lze oprávněně pochybovat, že reprezentoval voliče se stejnou identitou 

a stejnými zájmy. Na nelogičnost tohoto obvodu poukazovala i důvodová zpráva, kterou 

olomoucké zastupitelstvo v roce 2002 zdůvodnilo nové vytyčení volebních obvodů.152 

                                                 
152 Tuto důvodovou zprávu jsem získala na Magistrátu města Olomouce. 
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Tabulka 31: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 v obvodě č. 1 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 8 4867 11,36 1 12,5 1,1 

ČSSD 8 10 155 23,69 2 25 1,06 

ODA 8 1120 2,61 0 0 0 

Strana za životní jistoty 4 158 0,37 0 0 0 

KSČM 8 5007 11,68 1 12,5 1,07 

ODS 8 12 234 28,54 3 37,5 1,31 

US 8 3321 7,75 1 12,5 1,61 

SPR-RSČ, SDČR 6 251 0,59 0 0 0 

KAN, DEU 5 556 1,3 0 0 0 

Občané pro Olomouc 8 688 1,61 0 0 0 

Olomouc 21 8 2098 4,89 0 0 0 

Nezávislí za Olomouc 8 809 1,89 0 0 0 

Šance Olomouc  8 1598 3,73 0 0 0 
D = 16,98 
TI = 3,7  
TE = 11,11 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 32: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 v obvodě č. 2 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 8 3665 9,59 1 12,5 1,3 

ČSSD 8 10 287 26,91 2 25 0,93 

ODA 8 1553 4,06 0 0 0 

Strana za životní jistoty 4 78 0,2 0 0 0 

KSČM 8 4288 11,22 1 12,5 1,11 

ODS 8 9453 24,73 2 25 1,01 

HSMS 6 292 0,76 0 0 0 

US 8 2419 6,33 1 12,5 1,98 

SPR-RSČ, SDČR 7 207 0,54 0 0 0 

KAN, DEU 5 748 1,96 0 0 0 

Občané pro Olomouc 8 350 0,92 0 0 0 

Olomouc 21 8 2477 6,48 1 12,5 1,93 

Nezávislí za Olomouc 8 1054 2,76 0 0 0 

Šance Olomouc 8 1355 3,54 0 0 0 
D = 16,66 
TI = 3,57  
TE = 11,11 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Tabulka 33: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 v obvodě č. 3 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 7 2294 9,79 1 14,29 1,46 

ČSSD 7 5152 21,99 2 28,57 1,3 

ODA 6 479 2,04 0 0 0 

KSČM 7 3390 14,47 1 14,29 0,99 

ODS 7 5957 25,42 2 28,57 1,12 

HSMS 5 691 2,95 0 0 0 

US 7 1806 7,71 1 14,29 1,85 

SPR-RSČ, SDČR 6 169 0,72 0 0 0 

KAN, DEU 5 180 0,77 0 0 0 

Občané pro Olomouc 7 409 1,75 0 0 0 

Olomouc 21 7 1238 5,28 0 0 0 

Nezávislí za Olomouc 7 644 2,75 0 0 0 

Šance Olomouc 7 1023 4,37 0 0 0 
D = 20,81 
TI = 4  
TE = 12,5 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 34: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 v obvodě č. 4 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 8 3855 12,71 1 12,5 0,98 

ČSSD 8 6287 20,74 2 25 1,21 

ODA 8 666 2,2 0 0 0 

Strana za životní jistoty 4 178 0,59 0 0 0 

KSČM 8 3989 13,16 1 12,5 0,95 

ODS 8 7897 26,05 2 25 0,96 

US 8 2356 7,77 1 12,5 1,61 

SPR-RSČ, SDČR 6 242 0,8 0 0 0 

KAN, DEU 5 336 1,11 0 0 0 

Občané pro Olomouc 8 894 2,95 0 0 0 

Olomouc 21 8 1827 6,03 1 12,5 2,07 

Nezávislí za Olomouc 8 725 2,39 0 0 0 

Šance Olomouc 8 1068 3,52 0 0 0 
D = 15,47 
TI = 3,7 
TE = 11,11 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Tabulka 35: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 v obvodě č. 5 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 8 4966 13,28 1 12,5 0,94 

ČSSD 8 8073 21,59 2 25 1,16 

ODA 8 545 1,46 0 0 0 

Strana za životní jistoty 4 166 0,44 0 0 0 

KSČM 8 5040 13,48 1 12,5 0,93 

ODS 8 10 429 27,89 3 37,5 1,34 

US 8 2744 7,34 1 12,5 1,7 

SPR-RSČ, SDČR 6 275 0,74 0 0 0 

KAN, DEU 6 687 1,84 0 0 0 

Občané pro Olomouc 8 390 1,04 0 0 0 

Olomouc 21 8 1688 4,51 0 0 0 

Nezávislí za Olomouc 8 1046 2,8 0 0 0 

Šance Olomouc 8 1343 3,59 0 0 0 
D = 18,18 
TI = 3,7 
TE = 11,11 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 36: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998 v obvodě č. 6 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 2555 11,11 1 16,67 1,5 

ČSSD 6 5285 22,99 1 16,67 0,72 

ODA 5 271 1,18 0 0 0 

Strana za životní jistoty 4 73 0,32 0 0 0 

KSČM 6 2832 12,32 1 16,67 1,35 

ODS 6 6472 28,16 2 33,33 1,18 

US 6 1833 7,97 1 16,67 2,09 

SPR-RSČ, SDČR 6 215 0,94 0 0 0 

KAN, DEU 4 578 2,51 0 0 0 

Občané pro Olomouc 6 249 1,08 0 0 0 

Olomouc 21 6 1397 6,08 0 0 0 

Nezávislí za Olomouc 6 391 1,7 0 0 0 

Šance Olomouc 6 836 3,64 0 0 0 
D = 23,61 
TI = 4,35 
TE = 14,29 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

3. 2. 2. 3. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou jednoho, pěti a šesti volebních obvodů. Jediný volební obvod 

jsem neopomenula proto, že jde o uspořádání, které by bylo použito, pokud by se 

zastupitelstvo neusneslo na stanovení více volebních obvodů, a proto, že jej dlouhodobě 
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prosazují drobnější volební uskupení, lokální i celostátní. Zabývala jsem se i krajními 

variantami, které volební zákon z roku 1994 umožňoval, tedy rozdělením Olomouce na devět 

pětimandátových, resp. tři patnácitmandátové obvody. Zohlednila jsem rovněž variantu pěti 

volebních obvodů tak, jak byla použita v letech 1994, 2002 a 2006.  

Nejvíce prostoru jsem věnovala alternativě šesti volebních obvodů, konkrétně čtyř 

osmimandátových, jednoho sedmimandátového a jednoho šestimandátového. Jedná se totiž 

uspořádání, které bylo ve volbách roku 1998 skutečně aplikováno.  

Volební výsledky zaznamenané v jednotlivých volebních okrscích v roce 1998 jsem 

získala ve Statním okresním archivu Olomouc. Zde archivované údaje jsou kompletní a od 

oficiálních výsledků zveřejněných ČSÚ se neliší.  

Pro modelové situace v roce 1998 počítám vždy s dělitelem Saint-Laguë a neexistující 

uzavírací klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 1998 skutečně platily. Zohledňuji 

skutečnost, že HSMS kandidovalo jen v jediném obvodu a Strana za životní jistoty 

v obvodech pěti.  

 
A. Jediný volební obvod 

Tabulka 37: Výsledky 1998, byla-li by Olomouc jediným volebním obvodem 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 5 - 1 11,11 11,37 0,98 

ČSSD 11 0 24,44 23,17 1,05 

ODA 1 + 1 2,22 2,37 0,94 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 6 0 13,33 12,57 1,06 

ODS 12 - 2 26,67 26,86 0,99 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 3 - 3 6,67 7,42 0,9 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 1 + 1 2,22 1,58 1,41 

Občané pro Olomouc 1 + 1 2,22 1,53 1,46 

Olomouc 21 2 0 4,44 5,49 0,81 

Nezávislí za Olomouc 1 + 1 2,22 2,39 0,93 

Šance Olomouc 2 + 2 4,44 3,7 1,2 
D = 4,11 
TI = 0,98  
TE = 1,28 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

Představovala-li by Olomouc v roce 1998 jediný volební obvod, zasedlo by 

v zastupitelstvu jedenáct ze čtrnácti kandidujících subjektů. Na rozdíl od skutečných výsledků 

by se tak do zastupitelstva probojovala i ODA, koalice KAN a DEU, koalice Občané pro 
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Olomouc, Nezávislí za Olomouc a Šance Olomouc, která by obdržela dokonce dva mandáty. 

O tři mandáty by naopak přišla US, o dva ODS a o jeden KDU-ČSL. 

Nejvíce nadreprezentovanými by se staly koalice KAN a DEU, koalice Občané pro 

Olomouc. Nejvíce podreprezentovaným uskupením by zůstala Olomouc 21. Index 

Loosemore-Hanby by byl oproti skutečným výsledkům více než trojnásobně nižší, výrazně by 

se snížil i horní práh. 

 

B. Pětimandátové volební obvody 

Volební komunální zákon z roku 1994 umožňoval vytyčit minimálně pětimandátové 

volební obvody. Protože se v Olomouci volí 45členné zastupitelstvo, nabízí se varianta devíti 

pětimandátových obvodů. Jedno z možných rozdělení uvádím níže. 

Tabulka 38: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na pětimandátové obvody  

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-11 5 9313 
obvod č. 2 12-13, 20-26, 38 5 9260 
obvod č. 3 27-35 5 8670 
obvod č. 4 14-17, 36-37, 39-41 5 9234 
obvod č. 5 42-46, 48-50 5 8738 
obvod č. 6153 18, 47, 51, 56, 58-59, 60, 69 5 9018 
obvod č. 7 52-55, 61-67 5 8973 
obvod č. 8 57, 70-75, 83-88 5 9440 
obvod č. 9 19, 68, 76-82 5 8949 
 

                                                 
153 Obvod 6 se od průměru liší o 5,5 %. Vymezit 9 obvodů tak, aby všechny svou velikostí nepřekračovaly 
pětiprocentní odchylku, je velmi obtížné. 
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Mapa 15: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na pětimandátové obvody 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 39: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce na pětimandátové volební obvody 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 + 3 20 11,37 1,76 

ČSSD 10 - 1 22,22 23,17 0,96 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 9 + 3 20 12,57 1,59 

ODS 17 + 3 37,78 26,86 1,41 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 0 -6 0 7,42 0 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 0 - 2 0 5,49 0 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
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D = 26,97 
TI = 0,51  
TE = 16,67 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

Byla-li by Olomouc v roce 1998 rozdělena na devět pětimandátových obvodů, na 

mandáty by dosáhly jedině strany, které obdržely více jak 10 % mandátů. KDU-ČSL, KSČM 

a ODS by získaly dokonce o 3 mandáty více. ČSSD by jednoho zastupitele ztratila, ostatní 

uskupení by se do zastupitelstva vůbec nedostala.  

Ze stran v zastupitelstvu by se jediná ČSSD přiblížila ideální reprezentaci, zatímco 

KDU-ČSL by byla nadreprezentovaná dokonce o 76 %. Index Loosemore-Hanby by byl 

velmi vysoký, téměř dvojnásobný oproti skutečnému výsledku, výrazně by se posunul 

i celoobecní horní práh. 

 

C. Patnáctimandátové volební obvody 

Volební komunální zákon z roku 1994 povoloval nejvýše patnácitmandátové volební 

obvody. Protože se v Olomouci volí 45členné zastupitelstvo, nabízí se varianta tří 

patnáctimandátových obvodů. Jedno z možných rozdělení uvádím níže. 

Tabulka 40: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na patnáctimandátové obvody  

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-29, 38 15 27 228 
obvod č. 2 30-37, 39-57 15 27 670 
obvod č. 3 58-88 15 26 697 
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Mapa 16: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na patnáctimandátové obvody  

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 41: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce na patnáctimandátové obvody 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 0 13,33 11,37 1,17 

ČSSD 12 + 1 26,67 23,17 1,15 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 6 0 13,33 12,57 1,06 

ODS 12 - 2 26,67 26,86 0,99 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 3 - 3 6,67 7,42 0,9 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 3 + 1 6,67 5,49 1,21 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 3 + 3 6,67 3,7 1,8 
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D = 10,35 
TI = 0,81  
TE = 5,1 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

Pokud by byla Olomouc rozdělena do tří patnáctimandátových obvodů, vydělalo by 

především uskupení Šance Olomouce, které nejen že by se dostalo do zastupitelstva, ale 

získalo by rovnou 3 mandáty. Mandáty navíc by získala i ČSSD a uskupení Olomouc 21. Tři 

křesla v zastupitelstvu by naopak ztratila US, dvě ODS. 

Index Loosemore-Hanby by ve srovnání se skutečnou hodnotou indexu značně 

poklesl, výrazně by se snížil i horní celoobecní práh. Nejvíce nadreprezentované uskupení 

Šance Olomouc by se od ideální reprezentace lišilo dokonce o 80 %, nejvíce 

podreprezentovaná US jen o 10 %. 

 

D. Rozvržení obvodů z roku 1994 

V roce 1994 vytyčili olomoučtí radní pět volebních obvodů, a to dva desetimandátové, 

dva devítimandátové a jeden sedmimandátový. Okrsky byly k jednotlivým obvodům 

přiřazeny následovně: 

Tabulka 42: Rozdělení Olomouce v roce 1998 podle obvodů z roku 1994 

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-19 10 17 435 
obvod č. 2 20-38 10 17 981 
obvod č. 3 39-54 9 16 560 
obvod č. 4 55-69 7 13 851 
obvod č. 5 70-88 9 15 768 
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Mapa 17: Rozdělení Olomouce v roce 1998 podle obvodů z roku 1994 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 43: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce do obvodů z roku 1994 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 0 13,33 11,37 1,17 

ČSSD 11 0 24,44 23,17 1,05 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 5 - 1 11,11 12,57 0,88 

ODS 14 0 31,11 26,86 1,16 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 5 - 1 11,11 7,42 1,5 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 4 + 2 8,89 5,49 1,62 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
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D = 14,57 
TI = 0, 62  
TE = 9,98 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 

 
Pokud by Olomouc byla v roce 1998 rozdělena do pěti volebních obvodů stejně jako 

v roce 1994, v zastupitelstvu by zůstala tatáž uskupení jako ve skutečnosti. Posílila by 

Olomouc 21 o dva mandáty, zatímco po mandátu by ztratily KSČM a US. KDU-ČSL s méně 

hlasy by obdržela o mandát více než KSČM. Rovnost mandátů mezi KSČM a US, přestože se 

výrazně liší ziskem hlasů, by zůstala zachována. 

Tato skutečnost by se samozřejmě projevila na míře reprezentace. Nadreprezentovaná 

Olomouc 21 a US by se od ideální reprezentace lišily o 50 % a více. Nejvíce 

podreprezentovanou by byla KSČM s rozdílem 12 % od ideální reprezentace. Index 

Loosemore-Hanby by byl velmi podobný skutečnosti. Horní celoobecní práh by se snížil.  

 
E. Rozvržení obvodů z let 2002 a 2006 

Tabulka 44: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody z let 2002 a 2006 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-7, 9-17, 19, 29 9 16 280 
obvod č. 2 20-28, 30-38 9 17 053 
obvod č. 3 39-50, 52-54 9 15 456 
obvod č. 4 18, 51, 55-69, 72 9 16 748 
obvod č. 5 8, 70-71, 73-88 9 15 276 
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Mapa 18: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody z let 2002 a 2006 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 45: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce do obvodů z let 2002 a 2006 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 5 - 1 11,11 11,37 0,98 

ČSSD 11 0 24,44 23,17 1,05 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 5 - 1 11,11 12,57 0,88 

ODS 14 0 31,11 26,86 1,16 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 5 - 1 11,11 7,42 1,5 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 5 + 3 11,11 5,49 2,02 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
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D = 14,83 
TI = 0,67  
TE = 10 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 

 
Při rozdělení Olomouce shodně s volebními roky 2002 a 2006 by posílila především 

Olomouc 21, a to o 3 mandáty na úkor KDU-ČSL, KSČM a US. 

Olomouc 21 by získala nadreprezentaci lišící se od ideální proporcionality o více než 

100 %. Výrazně nadreprezentovaná by byla i US, zatímco nejvíce podreprezentovanou by se 

stala KSČM. Hodnota indexu Loosemore-Hanby by se přitom změnila jen málo, horní 

celoobecní práh by poklesl. 

 

F. Šest volebních obvodů o velikostech stanovených v roce 1998 

V níže uvedených případech vytyčuji čtyři osmimandátové, jeden sedmimandátový 

a jeden šestimandátový obvod. Na rozdíl od skutečného vymezení však dbám na to, aby na 

jednoho zastupitele připadal přibližně stejný počet voličů a nebyla překročena stanovená 

pětiprocentní odchylka. 

Za těchto podmínek nelze vymezit ani jeden volební obvod, v němž by uspěla jedna ze 

stran, které se v roce 1998 do zastupitelstva neprobojovaly. Rovněž nelze dosáhnout 

výhodnějšího či nevýhodnějšího rozdělení mandátů u KDU-ČSL a KSČM, které získaly 

v každém obvodu jednoho zastupitele. Opět je to dáno jednak rovnoměrně rozptýlenou 

podporou, jednak dělitelem Saint-Laguë.154 Jeden mandát v každém obvodu získala také US, 

přestože obdržela o zhruba čtyři, resp. pět procent hlasů méně než KDU-ČSL a KSČM. 

Výhodnější distribuce mandátů pro US rovněž dosáhnout nelze, nevýhodnější však ano.  

 

F. 1. Upořádání zvýhodňující či znevýhodňující ODS a ČSSD 

 Pro mnoho okrsků v roce 1998 platilo, že tam, kde ODS získala nejvyšší procenta 

odevzdaných hlasů, ČSSD propadla a naopak. Volební obvody bylo možné uspořádat tak, aby 

jedna ze stran získala mandát navíc na úkor druhé. 

 

                                                 
154 Viz podkapitola 3. 2. 1., oddíl F. 
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Uspořádání příznivé pro ODS a nepříznivé pro ČSSD 

Tabulka 46: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující ODS 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-3, 5-6, 9, 11, 14-15, 19, 68-70, 79-80 8 14 577 
obvod č. 2 4, 7-8, 13, 71, 75-78, 81-82, 87 6 10 879 
obvod č. 3 10, 12, 20-29, 31-33, 38 8 14 766 
obvod č. 4 16-18, 46-47, 50-54, 66-67 7 12 125 
obvod č. 5 30, 34-37, 39-45, 48-49 8 14 384 
obvod č. 6 55-65, 72-74, 83-86, 88 8 14 394 
 
Mapa 19: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující ODS 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 47: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ODS 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 0 13,33 11,37 1,17 

ČSSD 10 - 1 22,22 23,17 0,96 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 6 0 13,33 12,57 1,06 

ODS 15 + 1 33,33 26,86 1,24 
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HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 6 0 13,33 7,42 1,8 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 2 0 4,44 5,49 0,81 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
D = 15,11 
TI = 0,58  
TE = 11,75 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
  

Jedinou změnou oproti skutečnému výsledku by byl přesun jednoho hlasu od ČSSD 

k ODS. ČSSD by se tak stala mírně podreprezentovanou, zatímco nadreprezentace ODS by se 

zvýšila, avšak nikoliv na hodnotu US. Index Loosemore-Hanby by se zvýšil, prahy by zůstaly 

zcela identické. 

 
Uspořádání nepříznivé pro ODS a příznivé pro ČSSD 

Tabulka 48: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující ČSSD 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-2, 4, 6-8, 12,-13, 15, 71, 75-78, 87-88 7 13 196 
obvod č. 2 3, 5, 18-19, 56, 58-60, 68-69, 79-82 8 14 326 
obvod č. 3 9-11, 14, 16-17, 20-24, 27-29, 38-39 8 14 280 
obvod č. 4 25-26, 30-35, 37, 40-44 8 14 292 
obvod č. 5 53, 55, 57, 61-67, 70, 72-74, 83-86 8 14 486 
obvod č. 6 36, 45-52, 54 6 10 545 
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Mapa 20: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující ČSSD 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 49: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ČSSD 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 0 13,33 11,37 1,17 

ČSSD 12 + 1 26,67 23,17 1,15 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 6 0 13,33 12,57 1,06 

ODS 13 - 1 28,89 26,86 1,08 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 6 0 13,33 7,42 1,8 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 2 0 4,44 5,49 0,81 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
D = 14,16 
TI = 0,61 
TE = 11,75 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
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Jedinou změnou oproti skutečnému výsledku by byl přesun jednoho hlasu od ODS k 

ČSSD. Obě strany by se staly mírně nadreprezentovanými. Hodnota indexu Loosemore-

Hanby i prahů by zůstala téměř stejná. 

 
F. 2. Upořádání znevýhodňující US 

Tabulka 50: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující US 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1-16 8 14 200 
obvod č. 2 17-18, 51, 55-67 8 14 518 
obvod č. 3 19, 68-74, 79-81, 83-88 8 15 207 
obvod č. 4 20-27, 38, 75-78, 82 7 12 421 
obvod č. 5 28-36, 39-40 6 10 418 
obvod č. 6 37, 41-50, 52-54 8 14 361 
 
Mapa 21: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující US 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 51: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících US 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 0 13,33 11,37 1,17 

ČSSD 12 + 1 26,67 23,17 1,15 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 6 0 13,33 12,57 1,06 

ODS 15 + 1 33,33 26,86 1,24 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 4 - 2 8,89 7,42 1,2 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 2 0 4,44 5,49 0,81 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
D = 14,16 
TI = 0,56  
TE = 11,75 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 
 

US by ztratila dva mandáty, které by si připsaly ODS a ČSSD. US by se tak přiblížila 

ideální reprezentaci, přesto by zůstala nadreprezentovanou, ovšem méně než ODS. Jedinou 

podreprezentovanou stranou v zastupitelstvu by zůstala Olomouc 21. Hodnoty indexu 

Loosemore-Hanby i prahů by zůstaly téměř identické.  

 

F. 3. Upořádání zvýhodňující či znevýhodňující Olomouc 21 

 Olomouc 21 získala 2 mandáty, a to ve dvou největších, osmimandátových obvodech. 

Jak níže ukazuji, mohla na mandát dosáhnout navíc i v jednom sedmimandátovém obvodu, 

mohla ovšem také získat jen mandát jediný. 

 
Uspořádání příznivé pro Olomouc 21 

Tabulka 52: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující Olomouc 21 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1, 3, 6, 10-15, 18, 56, 58 6 10 751 
obvod č. 2 2, 4-5, 7-9, 19, 70, 76-82 8 14 727 
obvod č. 3 20-29, 31-33, 38 7 12 839 
obvod č. 4 16, 30, 34-37, 39-44, 52-54 8 14 675 
obvod č. 5 17, 45-51, 55, 64-67 8 13 959 
obvod č. 6 57, 59-63, 68-69, 71-75, 83-88 8 14 644 
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Mapa 22: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody zvýhodňující Olomouc 21 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 53: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících Olomouc 21 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 0 13,33 11,37 1,17 

ČSSD 11 0 24,44 23,17 1,05 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 6 0 13,33 12,57 1,06 

ODS 14 0 31,11 26,86 1,16 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 5 - 1 11,11 7,42 1,5 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 3 + 1 6,67 5,49 1,21 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
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D = 13,1 
TI = 0,58  
TE = 11,75 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 

 
 Olomouc 21 by získala jeden mandát navíc na úkor US. Té by se tak snížila míra 

reprezentace, přesto zůstala nejvíce nadreprezentovanou stranou v zastupitelstvu, 

podreprezentovaná strana by se v zastupitelstvu nevyskytla žádná. Index Loosemore-Hanby 

by se snížil, prahy by zůstaly zcela stejné. 

 

Uspořádání nepříznivé pro Olomouc 21 

Tabulka 54: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody znevýhodňující Olomouc 21 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 81 595 
obvod č. 1 1, 4, 5,17-22, 38, 50-51, 76-77, 79, 82 8 14 793 
obvod č. 2 2-3, 7-8, 12-13, 23-29, 78 7 12 730 
obvod č. 3 6, 9-11, 15-16, 43, 45-46, 48-49 6 10 841 
obvod č. 4 14, 30-37, 39-42, 44 8 14 140 
obvod č. 5 47, 52-61, 68-70 8 14 205 
obvod č. 6 62-67, 71-75, 80-81, 83-88 8 14 416 
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Mapa 23: Rozdělení Olomouce v roce 1998 na obvody znevýhodňující Olomouc 21 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 55: Výsledky 1998 při rozdělení Olomouce do obvodů znevýhodňujících Olomouc 
21 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 0 13,33 11,37 1,17 

ČSSD 11 0 24,44 23,17 1,05 

ODA 0 0 0 2,37 0 

Strana za životní jistoty 0 0 0 0,33 0 

KSČM 6 0 13,33 12,57 1,06 

ODS 15 + 1 33,33 26,86 1,24 

HSMS 0 0 0 0,5 0 

US 6 0 13,33 7,42 1,8 

SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,7 0 

KAN, DEU 0 0 0 1,58 0 

Občané pro Olomouc 0 0 0 1,53 0 

Olomouc 21 1 - 1 2,22 5,49 0,4 

Nezávislí za Olomouc 0 0 0 2,39 0 

Šance Olomouc 0 0 0 3,7 0 
D = 16,38 
TI = 0,61 
TE = 11,75 
Zdroj: Státní okresní archiv Olomouc, vlastní výpočet. 

 
 Olomouc 21 by získala jeden mandát navíc na úkor ODS. Unii svobody tak zůstala 

velmi vysoká míra reprezentace, Olomouc 21 se stala silně podreprezentovanou s rozdílem 

60% oproti ideální reprezentaci. Index Loosemore-Hanby by se zvýšil, prahy by zůstaly téměř 

stejné. 
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3. 2. 3. Volby do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2002 

 

3. 2. 3. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady města Olomouce 

 

V roce 2002 náleželo rozhodnutí o počtu volebních obvodů již nikoliv radě, ale 

zastupitelstvu. Nový komunální zákon dovoloval rozdělit Olomouc s 45členným 

zastupitelstvem až na pět volebních obvodů a pro tento nejvyšší možný počet obvodů se 

zastupitelé také rozhodli. Variantu pěti volebních obvodů prosazovaly ODS a ČSSD, zatímco 

pro vytyčení jediného volebního obvodu se vyslovovala především KDU-ČSL.155 

ODS se rozhodla, že za kandidáta na primátora vybere až po volbách jednoho z lídrů 

kandidátek v pěti volebních obvodech. Za ČSSD se o primátorské křeslo ucházel znovu 

Martin Tesařík. Do čela KSČM se postavil poslanec a zastupitel Alexander Černý, lidovce 

vedl opět náměstek Pavel Horák. Drobné strany a občanská sdružení vyjednávaly 

o společném postupu proti parlamentním stranám, nakonec vytvořily čtyři uskupení: koalici 

Strany zelených a Šance pro Olomouc, na jejíchž kandidátkách se objevila jména mnoha 

dosavadních zastupitelů US-DEU, koalice Strany pro otevřenou společnost a nezávislých 

kandidátů Olomouc 21, sdružení Nezávislí, za něž kandidovala řada bývalých zastupitelů 

ODS a koalice Naděje a Hnutí občanské sebeobrany. 

O křesla v zastupitelstvu se ucházelo dvanáct uskupení. Nově stanovenou 

pětiprocentní uzavírací klauzuli překonalo sedm kandidátských subjektů, všechny přitom 

získaly alespoň jeden mandát. ODS získala třináct zastupitelů, přestože obdržela celkově 

o setinu procenta méně hlasů než ČSSD, které připadlo mandátů jen jedenáct. KSČM 

prosadila do zastupitelstva svých deset, sdružení Zelení/Šance pět a KDU-ČSL čtyři 

kandidáty (nikoliv však svého kandidáta na primátora Pavla Horáka). Po jednom zastupiteli 

získala ještě Olomouc 21 a sdružení Nezávislí. Do zastupitelstva se neprobojovala US-DEU, 

jejíž lídr Miroslav Pilát působil v předchozí radě jako náměstek.156 

 
Tabulka 56: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2002 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 45 21 548 10,02 4 8,89 0,89 

ČSSD 45 49 860 23,19 12 26,67 1,15 

KSČM 45 31 977 14,87 10 22,22 1,49 

                                                 
155 [Olomoučané budou volit zastupitele v pěti volebních obvodech, Olomoucký den 29. 5. 2002], [Kvapil 
vyzývá k diskusi o počtu volebních obvodů v Olomouci, Právo 27. 3. 2002]. 
156 Neúspěch ve volbách přičítali Pavel Horák, Miroslav Pilát či Milan Langer stojící v čele koalice Strany za 
otevřenou společnost a nezávislých kandidátů volebnímu systému, konkrétně rozdělení obce na pět volebních 
obvodů [Mohou za to obvody, tvrdí neúspěšní, MF Dnes 5. 11. 2002]. 



 102 

ODS 45 49 839 23,18 13 28,89 1,25 

Nezávislí 45 12 787 5,95 1 2,22 0,37 

Strana venkova157 3 317 0,15 0 0 0 

US-DEU 45 9510 4,42 0 0 0 

Národní sjednocení 1 28 0,01 0 0 0 

Blok pro občany158 22 640 0,3 0 0 0 

SZ, Šance pro Olomouc 45 19 220 8,94 4 8,89 0,99 

Olomouc 21159 45 11 662 5,42 1 2,22 0,41 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 45 7630 3,55 0 0 0 
D = 16,54 
TI = 0,79 
TE = 6,95 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Mezi neúspěšnými uskupeními se mandátům nejvíce přiblížila US-DEU, které 

i překonání 5% klauzule chybělo necelých šest desetin procenta. Na úrovni jednotlivých 

volebních obvodů přesáhla US-DEU pětiprocentní práh jedenou, stejně jako uskupení Naděje 

a Hnutí občanské sebeobrany.  

Blok pro občany, Strana venkova a Národní sjednocení nepostavily plnou kandidátku, 

a jejich vstup do zastupitelstva tak nebyl podmíněn pětiprocentní, ale nižší uzavírací 

klauzulí.160 Přesto se žádnému z těchto uskupení nepodařilo překonat ani tento nižší práh na 

celoobecní úrovni. Strana venkova jej překonala v obvodech 1 a 2.  

Nejvíce nadreprezentovaná skončila KSČM s téměř 50 % rozdílem oproti ideální 

reprezentaci. Nejvíce podreprezentovaným ze stran přítomných v zastupitelstvu se stalo 

sdružení Nezávislí s 63% rozdílem od ideální reprezentace. 

V jedenáctičlenné radě obsadila shodně ODS i ČSSD pět křesel, jedno křeslo připadlo 

KDU-ČSL. Primátorem zůstal Martin Tesařík za ČSSD. ODS zato získala tři křesla 

náměstků, zatímco ČSSD zbývající dvě. 

 

3. 2. 3. 2. Volební obvody a volební výsledky v každém z nich 

88 olomouckých volebních okrsků bylo rozděleno do pěti volebních obvodů 

následujícím způsobem: 

 

 

                                                 
157 Celý název Strana venkova – spojené občanské sily. 
158 Koalice Republikánů Miroslava Sládka a Strany na životní jistoty. 
159 Koalice Strany pro otevřenou společnost a Nezávislé občanské iniciativy. 
160 V případě Bloku pro občany se jednalo o klauzuli ve výši 2,44 %, v případě Strany venkova 0,33 % a případě 
Nezávislých demokratů V. Železného 0,11 %. 
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Tabulka 57: Rozdělení Olomouce na pět volebních obvodů v roce 2002 

území volební okrsky velikost obvodu počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-7, 9-17, 19, 29 9 16 051 
obvod č. 2 20-28, 30-38 9 17 411 
obvod č. 3 39-50, 52-54 9 16 206 
obvod č. 4 18, 51, 55-69, 72 9 17 111 
obvod č. 5 8, 70-71, 73-88 9 16 480 
 
Mapa 24: Rozdělení Olomouce na pět volebních obvodů v roce 2002 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 

Pokud bylo v Olomouci zapsáno 83 259 voličů a volilo se 45 zastupitelů, mělo na 

každého zastupitele připadnout v průměru 1850 voličů. V devítimandátovém obvodu by tak 

mělo v ideálním případě volit 16 652 voličů a hodnoty 15 820 a 17 484 jsou minimem 

a maximem, má-li být dodrženo pravidlo nejvýše pětiprocentní odchylky.  

Z tabulky vyplývá, že žádný z pěti obvodů se od ideálního počtu voličů neodchyloval 

o více než 5 %.  

Volební okrsky spadající pod jeden volební obvod vytvářely souvislé území, 

nesouvislá však byla posloupnost jejich pořadových čísel. Tuto posloupnost narušovaly 
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konkrétně okrsky č. 8, 18, 29, 51 a 72. Nabízejí se však dvě zdůvodnění, proč tato vybočení 

z řady nepovažovat za úmyslnou manipulaci zastupitelstva za účelem ovlivnit výsledek voleb. 

Tyto okrsky totiž nejsou rozložením preferencí nijak výjimečné. Ani ve volbách do 

Poslanecké sněmovny v roce 2002, ani v komunálních volbách o čtyři roky dříve zde nebyly 

zaznamenány výsledky výrazně odlišné od ostatních, které by mohly přivést olomoucké 

zastupitele k myšlence přiřadit je k jinému volebnímu obvodu tak, aby pozměnily rozložení 

mandátů. Spíše se lze domnívat, že se těmito vybočeními měla korigovat velikost obvodů tak, 

aby zahrnovaly přibližně stejný počet voličů. Při rozdělení okrsků do obvodů tak, aby okrsky 

v rámci jednoho obvodu vytvářely souvislé území i souvislou číselnou řadu, se volební 

obvody výrazně liší počtem zapsaných voličů. 

 
Tabulka 58: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2002 v obvodě č. 1 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 4646 10,19 1 11,11 1,09 

ČSSD 9 8702 19,08 2 22,22 1,16 

KSČM 9 6032 13,22 2 22,22 1,68 

ODS 9 11 724 25,7 3 33,33 1,3 

Nezávislí 9 1974 4,33 0 0 0 

Strana venkova 1 197 0,43 0 0 0 

US-DEU 9 2862 6,27 0 0 0 

Blok pro občany 5 126 0,28 0 0 0 

SZ, Šance pro Olomouc 9 4240 9,3 1 11,11 1,2 

Olomouc 21 9 2566 5,63 0 0 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 9 2546 5,58 0 0 0 
D = 22,52 
TI = 3,96 
TE = 7,91 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 59: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2002 v obvodě č. 2 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 3272 6,77 0 0 0 

ČSSD 9 14 969 30,99 4 44,44 1,43 

KSČM 9 7199 14,91 2 22,22 1,49 

ODS 9 10 059 20,83 2 22,22 1,07 

Nezávislí 9 3076 6,37 0 0 0 

Strana venkova 1 94 0,19 0 0 0 

US-DEU 9 1652 3,42 0 0 0 

Blok pro občany 5 145 0,3 0 0 0 

SZ, Šance pro Olomouc 9 4799 9,94 1 11,11 1,12 

Olomouc 21 9 1844 3,81 0 0 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 9 1188 2,46 0 0 0 
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D = 23,34 
TI = 4,08 
TE = 6,41 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 60: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2002 v obvodě č. 3 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 3331 8,85 1 11,11 1,26 

ČSSD 9 8674 23,04 2 22,22 0,96 

KSČM 9 6070 16,12 2 22,22 1,38 

ODS 9 8253 21,92 2 22,22 1,01 

Nezávislí 9 3233 8,59 1 11,11 1,29 

US-DEU 9 1695 4,5 0 0 0 

Blok pro občany 4 89 0,24 0 0 0 

SZ, Šance pro Olomouc 9 3124 8,3 1 11,11 1,34 

Olomouc 21 9 2233 5,93 0 0 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 9 952 2,52 0 0 0 
D = 14,01 
TI = 4,03 
TE = 7,13 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 61: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2002 v obvodě č. 4 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 5963 14,06 1 11,11 0,79 

ČSSD 9 8889 20,95 2 22,22 1,06 

KSČM 9 6346 14,95 2 22,22 1,49 

ODS 9 9816 23,13 3 33,33 1,44 

Nezávislí 9 2182 5,14 0 0 0 

Strana venkova 1 26 0,06 0 0 0 

US-DEU 9 1544 3,64 0 0 0 

Blok pro občany 4 152 0,36 0 0 0 

SZ, Šance pro Olomouc 9 4121 9,71 1 11,11 1,14 

Olomouc 21 9 2022 4,77 0 0 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 9 1365 3,22 0 0 0 
D = 14,01 
TI = 4,0 
TE = 6,28 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 62: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2002 v obvodě č. 5 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 4336 10,57 1 11,11 1,05 

ČSSD 9 8626 21,03 2 22,22 1,06 

KSČM 9 6330 15,43 2 22,22 1,44 

ODS 9 9987 24,34 3 33,33 1,37 
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Nezávislí 9 2322 5,65 0 0 0 

US-DEU 9 1757 4,28 0 0 0 

Národní sjednocení 1 28 0,07 0 0 0 

Blok pro občany 4 128 0,31 0 0 0 

SZ, Šance pro Olomouc 9 2936 7,16 0 0 0 

Olomouc 21 9 2997 7,31 1 11,11 1,52 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 9 1579 3,84 0 0 0 
D = 21,33 
TI = 3,98 
TE = 7,04 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
3. 2. 3. 3. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou jednoho a pěti volebních obvodů. Opominula jsem 

uspořádání volebních obvodů tak, jak byly aplikovány v roce 1994 a 1998, neboť vytyčit 

sedmimandátové, resp. šesti až osmimandátové volební obvody nový volební zákon z roku 

2001 již neumožňoval. Věnovala jsem se především alternativě pěti devítimandátových 

volebních obvodů, která byla ve volbách roku 2002 skutečně aplikována.  

Volební výsledky jsem čerpala z volebního serveru ČSÚ www.volby.cz, kde jsou 

uvedeny i data za jednotlivé volební okrsky.  

Pro modelové situace v roce 1998 počítám vždy s D´Hondtovým dělitelem 

a pětiprocentní uzavírací klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 2002 skutečně platily.  

 
A. Jediný volební obvod 

Tabulka 63: Výsledky 2002, byla-li by Olomouc jediným volebním obvodem 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 5 + 1 11,11 10,02 1,11 

ČSSD 12 0 26,67 23,19 1,15 

KSČM 7 - 3 15,56 14,87 1,05 

ODS 12 - 1 26,67 23,18 1,15 

Nezávislí 3 + 2 6,67 5,95 1,12 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 4 0 8,89 8,94 0,99 

Olomouc 21 2 + 1 4,44 5,42 0,82 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
D = 9,46 
TI = 0,96 
TE =1,08 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
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Představovala-li by Olomouc v roce 2002 jediný volební obvod, zasedlo by 

v zastupitelstvu sedm ze dvanácti kandidujících subjektů. Do zastupitelstva by se tak 

probojovaly stejná uskupení jako ve skutečnosti, změnila by se však distribuce mandátů. 

Sdružení Nezávislí by získalo o dva mandáty navíc, o jeden mandát by si polepšila i KDU-

ČSL a Olomouc 21. Tři mandáty by ztratila KSČM, jeden ODS. 

Oproti skutečným výsledkům by se tak zmenšily velké rozdíly ve vztahu k ideální 

reprezentaci. KSČM, ODS, KDU-ČSL, Nezávislí i Olomouc 21 by se přiblížili ideální 

reprezentaci. Nejvíce nadreprezentovanými by se staly ODS a ČSSD, nejvíce 

podreprezentovanou Olomouc 21. Index Loosemore-Hanby by se výrazně snížil, horní 

celoobecní práh by poklesl více než šestkrát. 

 

B. Pět volebních obvodů o velikostech stanovených v roce 2002 

V níže uvedených případech vytyčuji pět devítimandátových obvodů a dbám na to, 

aby na jednoho zastupitele připadal přibližně stejný počet voličů a nebyla překročena 

stanovená pětiprocentní odchylka. 

Za těchto podmínek lze vymezit ani jeden volební obvod, v němž by uspěla jedna ze 

stran, které se v roce 2002 do zastupitelstva neprobojovaly. Existují varianty, kdy by US-DEU 

a koalice Naděje a Hnutí občanské sebeobrany překročily 5% klauzuli na úrovni obvodu, 

přestože na celoobecní úrovni na 5 % hlasů nedosáhly. 

Nelze dosáhnout výhodnějšího uspořádání pro KSČM a pro sdružení Nezávislí. 

KSČM obdržela v každém obvodu dva zastupitele a na třetí mandát by jí nestačily hlasy ani 

v obvodu vytvořeném z okrsků s nejvyšší podporou právě pro tuto stranu. Sdružení Nezávislí 

získalo jeden jediný mandát v 3. obvodu, kde byly koncentrovány okrsky s nejvyšší podporou 

pro toto uskupení. Pokud by bylo toto území rozděleno mezi dva obvody, sdružení by 

nezískalo ani jednoho zastupitele. 

 

B. 1. Upořádání zvýhodňující či znevýhodňující ODS a ČSSD 

Pro mnoho okrsků v roce 1998 platilo, že tam, kde ODS získala nejvyšší procenta 

odevzdaných hlasů, ČSSD propadla a naopak. Obě strany se od sebe lišily ziskem hlasů jen 

o setinu procenta. V alternativně uspořádaných obvodech se přitom mohly lišit až čtyřmi 

mandáty. 
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Uspořádání příznivé pro ODS, nepříznivé pro ČSSD a příznivé pro SZ a Šanci 

Tabulka 64: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující ODS 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-3, 5, 15-19, 51, 56, 58-60, 79-81 9 16 279 
obvod č. 2 4, 8, 20-21, 38, 70-71, 73-78, 82-88 9 16 428 
obvod č. 3 6-7, 9,-14, 29, 39-44, 48-50 9 17 205 
obvod č. 4 22-28, 30-37, 52-54 9 17 340 
obvod č. 5 45-47, 55, 57, 61-69, 72 9 16 007 
 
Mapa 25: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující ODS 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 65: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ODS 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 4 0 8,89 10,02 0,89 

ČSSD 11 - 1 24,44 23,19 1,05 

KSČM 10 0 22,22 14,87 1,49 

ODS 15 + 2 33,33 23,18 1,44 

Nezávislí 0 - 1 0 5,95 0 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 
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Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 5 + 1 11,11 8,94 1,24 

Olomouc 21 0 - 1 0 5,42 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
D = 20,93 
TI = 0,78 
TE = 7,09 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 

 Přestože ODS získala o setinu procenta hlasů méně, obdržela by o čtyři mandáty více. 

Polepšila by si rovněž koalice SZ a Šance pro Olomouc, která by získala v každém obvodu 

jeden mandát. Do zastupitelstva by se neprobojovaly Olomouc 21 a sdružení Nezávislí. 

O jeden mandát by přišla i ČSSD. 

 ODS by se zvýšila míra reprezentace, přesto by nejnadreprezentovanější stranou 

zůstala KSČM. Jedinou podreprezentovanou stranou v zastupitelstvu by byla KDU-ČSL se 

ztrátou 11 % na ideální reprezentaci. Index Loosemore Hanby by se zvýšil, mírně by stoupl 

i horní práh. 

 
Uspořádání příznivé pro ČSSD a nepříznivé pro ODS 

Tabulka 66: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující ČSSD 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-3, 6, 14-18, 34-37, 39-43 9 17 141 
obvod č. 2 4-5, 7-12, 19, 29, 71, 76, 78-81, 87 9 16 109 
obvod č. 3 13, 20-28, 30-33, 38, 75, 77, 82 9 16 635 
obvod č. 4 44-46, 48-51, 56-60, 68-70 9 16 495 
obvod č. 5 47, 52-55, 61-67, 72-74, 83-86, 88 9 16 879 
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Mapa 26: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující ČSSD 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 67: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ČSSD 

 

D = 19,8 
TI = 0,78 
TE = 6,9 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
  

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 5 + 1 11,11 10,02 1,11 

ČSSD 15 + 3 33,33 23,19 1,44 

KSČM 9 - 1 20 14,87 1,34 

ODS 11 - 2 24,44 23,18 1,05 

Nezávislí 0 - 1 0 5,95 0 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 5 + 1 11,11 8,94 1,24 

Olomouc 21 0 - 1 0 5,42 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
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 ČSSD by si připsala tři mandáty, KDU-ČSL a koalice SZ a Šance pro Olomouc jeden. 

Dva mandáty by ztratila ODS, jeden KSČM, Olomouc 21 a Nezávislí by se do zastupitelstva 

nedostali. Index Loosemore-Hanby by se zvýšil, prahy by zůstaly téměř beze změny. 

 
B. 2. Upořádání znevýhodňující KDU-ČSL 

Tabulka 68: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody znevýhodňující KDU-ČSL 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 2-15, 24, 28-29, 77-78 9 15 935 
obvod č. 2 1, 16, 18-19, 39-41, 44, 57, 59, 68-70, 79, 

81/82 
9 17 000 

obvod č. 3 20-23, 25-27, 30-38 9 16 228 
obvod č. 4 17, 42-43, 45-46, 48-51, 55-56, 58, 60-61, 

63, 67 
9 17 166 

obvod č. 5 47, 52-54, 62, 64-66, 71-76, 80, 83-88 9 16 930 
 
Mapa 27: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody znevýhodňující KDU-ČSL 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 69: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů znevýhodňujících KDU-ČSL 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 3 - 1 6,67 10,02 0,67 

ČSSD 14 + 2 31,11 23,19 1,34 

KSČM 9 - 1 20 14,87 1,34 

ODS 14 + 1 31,11 23,18 1,34 

Nezávislí 0 - 1 0 5,95 0 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 5 + 1 11,11 8,94 1,24 

Olomouc 21 0 - 1 0 5,42 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
D = 23,16 
TI = 0,78 
TE = 6,91 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Obvod 4 by byl souvislý díky rozdělenému okrsku 43. O jeden mandát by nepřišla jen 

KDU-ČSL, ale také KSČM. Nezávislí a Olomouc 21 by ze zastupitelstva vypadli. Posílila by 

naopak ČSSD o dva mandáty, ODS a koalice SZ a Šance pro Olomouc o jeden mandát.  

ČSSD, ODS a KSČM by byly všechny oproti ideální reprezentaci o 34 % 

nadreprezentovány. Jedinou podreprezentovanou stranou v zastupitelstvu by se stala KDU-

ČSL. Index Loosemore-Hanby by se výrazně zvýšil, celoobecní prahy by se však mírně 

snížily.  

 

B. 3. Upořádání zvýhodňující KDU-ČSL a znevýhodňující KSČM 

KDU-ČSL s 10 % hlasů získala čtyři mandáty, zatímco KSČM s necelými 15 % 

mandátů deset. Při alternativním vymezení obvodů přitom mohly obě strany získat po šesti 

zastupitelích.  

Tabulka 70: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující KDU-ČSL 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-6, 9-11, 14-15, 19, 24, 27-30, 79-80 9 16 194 
obvod č. 2 7-8, 12-13, 20-23, 25-26, 31-33, 38, 75-78 9 17 098 
obvod č. 3 16-17, 34-37, 39-45, 52-54 9 16 320 
obvod č. 4 18, 46-51, 55-60, 69-70 9 17 176 
obvod č. 5 61-68, 71-74, 81-88 9 16 471 
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Mapa 28: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující KDU-ČSL 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 71: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících KDU-ČSL 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 6 + 2 13,33 10,02 1,33 

ČSSD 14 + 2 31,11 23,19 1,34 

KSČM 6 - 4 13,33 14,87 0,9 

ODS 14 + 1 31,11 23,18 1,34 

Nezávislí 0 - 1 0 5,95 0 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 5 + 1 11,11 8,94 1,24 

Olomouc 21 0 - 1 0 5,42 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
D = 21,34 
TI = 0,78 
TE = 7,09 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 



 114 

Obvod 5 by byl souvislý díky rozdělenému okrsku 78. KSČM by ztratila čtyři 

zastupitele, do zastupitelstva by se navíc nedostali Nezávislí ani Olomouc 21. Naopak dva 

mandáty by si připsala ČSSD a KDU-ČSL, po jednom ODS a koalice SZ a Šance pro 

Olomouc.  

Dvě největší strany ODS a ČSSD by byly nadreprezentovány o 34 %, KSČM by se 

podreprezentací lišila od ideálního zastoupení o 10 %. Index Loosemore-Hanby by výrazně 

stoupl, mírně by se zvýšil i celoobecní dolní práh. 

 
B. 4. Upořádání znevýhodňující koalici SZ a Šance pro Olomouc a sdružení Nezávislí 

Tabulka 72: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody znevýhodňující Nezávislé 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-7, 9-17, 19, 29 9 17 160 
obvod č. 2 20-28, 30-38 9 17 411 
obvod č. 3 14-15, 39-45, 48, 52-54, 57, 61-66 9 16 208 
obvod č. 4 18, 46-47, 49-51, 55-56, 58-60, 67-69, 72 9 17 109 
obvod č. 5 8, 70-88 9 16 480 
 
Mapa 29: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody znevýhodňující Nezávislé 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 73: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů znevýhodňující Nezávislé 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 4 0 8,89 10,02 0,89 

ČSSD 13 + 1 28,89 23,19 1,25 

KSČM 10 0 22,22 14,87 1,49 

ODS 14 + 1 31,11 23,18 1,34 

Nezávislí 0 - 1 0 5,95 0 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 3 - 1 6,67 8,94 0,75 

Olomouc 21 1 0 2,22 5,42 0,41 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
D = 20,98 
TI = 0,79 
TE = 7,13 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
 Koalice SZ a Šance pro Olomouc by ztratila jeden mandát, o svůj jediný mandát by 

opět přišlo i sdružení Nezávislí. Polepšila by si ODS a ČSSD. Nejnadreprezentovanější 

stranou v zastupitelstvu by zůstala KSČM, po vypadnutí Nezávislých ze zastupitelstva by se 

nejpodreprezentovanější stala Olomouc 21. Od ideální reprezentace by se tato uskupení lišila 

o 49 %, resp. 59 %. Index Loosemore-Hanby by výrazně stoupl, zvýšil by se i horní 

celoobecní práh. 

 

B. 5. Upořádání zvýhodňující Olomouc 21 a znevýhodňující sdružení Nezávislí 

Olomouc 21 získala jediný mandát v 5. volebním obvodu. Koncentrací okrsků 

s vysokou podporou tohoto uskupení mohl vzniknout ještě další obvod, v němž by 

Olomouc 21 dosáhla na mandát. Přeskupením 1. obvodu by nicméně přišlo o svého jediného 

zastupitele sdružení Nezávislí. 

Tabulka 74: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující Olomouc 21 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-5, 7, 19, 46-47, 49-51, 55-56, 58 9 15 859 
obvod č. 2 6, 9-12, 14-18, 39-40, 42-45, 48 9 16 962 
obvod č. 3 13, 20-35, 38 9 17 021 
obvod č. 4 8, 70-71, 73-88 9 16 480 
obvod č. 5 36-37, 41, 52-54, 57, 59-69 ,72 9 16 937 
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Mapa 30: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující Olomouc 21 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 75: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících Olomouc 21 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 4 0 8,89 10,02 0,89 

ČSSD 12 0 26,67 23,19 1,15 

KSČM 9 - 1 20 14,87 1,34 

ODS 14 + 1 31,11 23,18 1,34 

Nezávislí 0 - 1 0 5,95 0 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 4 0 8,89 8,94 0,99 

Olomouc 21 2 + 1 4,44 5,42 0,82 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
D = 16,54 
TI = 0,79 
TE = 6,72 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
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Olomouc 21 by získala jeden mandát navíc stejně jako ODS. Mandát by naopak 

ztratila KSČM a sdružení Nezávislí, které by se do zastupitelstva nedostalo. Nejvíce 

nadreprezentovanou stranou by zůstala KSČM spolu s ODS, Olomouc 21 by se stala 

i s jedním mandátem navíc nejvíce podreprezentovaným uskupením. Index Loosemore-Hanby 

by zůstal stejný, téměř by se nezměnily ani prahy. 

 

B. 6. Upořádání zvýhodňující drobná uskupení, která se do zastupitelstva nedostala 

 Koalice Naděje a Hnutí občanské sebeobrany a US-DEU postavily úplnou kandidátku 

a pětiprocentní uzavírací klauzuli na celoobecní nepřekonaly. Při alternativním uspořádání 

obvodů však mohly na úrovni obvodu tvořeného okrsky s jejich největší podporou 

tuto klauzuli nejen překonat, ale také dosáhnout na mandát. 

 

Uspořádání příznivé pro Naději a Hnutí občanské sebeobrany 

Tabulka 76: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující Naději 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-7, 9, 14-17, 19, 68, 79-81 9 16 559 
obvod č. 2 20-28, 30-38 9 17 411 
obvod č. 3 39-50, 52-54 9 16 206 
obvod č. 4 18, 51, 55-67, 69, 72 9 15 859 
obvod č. 5 8, 10-13, 29, 70-71, 73-78, 82-88 9 17 224 
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Mapa 31: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující Naději 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 77: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících Naději 

 

D = 16,49 
TI = 0,78 
TE = 7,16 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 4 0 8,89 10,02 0,89 

ČSSD 12 0 26,67 23,19 1,15 

KSČM 9 - 1 20 14,87 1,34 

ODS 13 0 28,89 23,18 1,25 

Nezávislí 1 0 2,22 5,95 0,37 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 0 0 0 4,42 0 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 5 + 1 11,11 8,94 1,24 

Olomouc 21 0 - 1 0 5,42 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 1 + 1 2,22 3,55 0,63 
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Do zastupitelstva by se oproti skutečnosti probojovala koalice Naděje a Hnutí 

občanské sebeobrany, vypadla by ale Olomouc 21 a v zastupitelstvu by zasedalo rovněž sedm 

uskupení. O mandát by přišla i KSČM, zastupitele navíc by získala koalice SZ a Šance pro 

Olomouc.  

Nejnadreprezentovanější stranou v zastupitelstvu by zůstala KSČM, třebaže by se její 

míra reprezentace snížila. Nejpodreprezentovanější by se s mírou 0,37 stali Nezávislí. Index 

Loosemore-Hanby by zůstal téměř na stejné úrovni, horní celoobecní práh by se mírně zvýšil. 

 
Uspořádání příznivé pro US-DEU 

Tabulka 78: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující US-DEU 
území volební okrsky velikost 

obvodu 
počet zapsaných voličů 

Olomouc 1-88 45 83 259 
obvod č. 1 1-14, 18-19, 29, 76, 79 9 16 684 
obvod č. 2 15-17, 39-50 9 16 884 
obvod č. 3 20-21, 38, 70-71, 73-75, 77-78, 80-88 9 16 226 
obvod č. 4 22-28, 30-37, 52-54 9 17 340 
obvod č. 5 51, 55-69, 72 9 16 125 
 
Mapa 32: Rozdělení Olomouce v roce 2002 na obvody zvýhodňující US-DEU 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 79: Výsledky 2002 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících US-DEU 
 

D = 16,49 
TI = 0,79 
TE = 6,74 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
V zastupitelstvu by opět zasedlo sedm uskupení, Olomouc 21 by byla vystřídána US-

DEU. Jeden mandát by ztratila KSČM, jeden by naopak získala koalice SZ Šance pro 

Olomouc. Největší odchylky od ideální míry reprezentace by byly nižší než ve skutečnosti. 

Nejnadreprezentovanější KSČM by se od ní odlišovala o 34 %, nejpodreprezentovanější 

Nezávislí o 63 %. Index Loosemore-Hanby a horní celoobecní práh by mírně poklesly. 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 4 0 8,89 10,02 0,89 

ČSSD 12 0 26,67 23,19 1,15 

KSČM 9 - 1 20 14,87 1,34 

ODS 13 0 28,89 23,18 1,25 

Nezávislí 1 0 2,22 5,95 0,37 

Strana venkova 0 0 0 0,15 0 

US-DEU 1 + 1 2,22 4,42 0,5 

Národní sjednocení 0 0 0 0,01 0 

Blok pro občany 0 0 0 0,3 0 

SZ, Šance pro Olomouc 5 + 1 11,11 8,94 1,24 

Olomouc 21 0 - 1 0 5,42 0 

Naděje a Hnutí obč. sebeobrany 0 0 0 3,55 0 
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3. 2. 4. Volby do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2006 

 

3. 2. 4. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady města Olomouce 

Pro komunální volby v roce 2006 se olomoucké zastupitelstvo rozhodlo ponechat 

stávajících pět devítimandátových volebních obvodů. Více volebních obvodů, resp. volební 

obvody menší velikosti přitom komunální volební zákon obci nad 50 000 obyvatel stanovit 

neumožňuje. Toto rozdělení podpořily ODS a ČSSD, proti se stavěly především KDU-ČSL 

a Strana zelených.161 Představitelé koalice Strany pro otevřenou společnost, SNK-ED a hnutí 

Zelení162 adresovali po volbách Státní volební komisi a Ústavnímu soudu stížnost na 

vytyčování volebních obvodů, které podle jejich mínění poškozují malé strany.163 

Dosavadní sociálnědemokratický primátor Martin Tesařík se v červnu roku 2006 stal 

členem Poslanecké sněmovny, a ČSSD proto na post primátora nominovala jiného kandidáta, 

radního Svatopluka Ščudlíka. ODS zvolila za svého lídra náměstka primátora Martina 

Novotného.  

Z deseti kandidujících stran jich uspěla polovina. Zvítězila ODS s jednadvaceti 

zastupiteli, druhá ČSSD jich obdržela čtrnáct. S výrazným odstupem následovaly KSČM 

s pěti, KDU-ČSL se čtyřmi a Strana zelených s jedním mandátem. Vedle Republikánů 

Miroslava Sládka, Moravanů či Nezávislých demokratů Vladimíra Železného neuspěly ani 

dvě nové, ryze olomoucké koalice, Společně pro Olomouc (koalice nezávislých kandidátů 

a Nezávislé volby) a koalice Strany pro otevřenou společnost (SOS), SNK-ED a hnutí Zelení. 

 
Tabulka 80: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2006 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 45 20 192 8,35 4 8,89 1,06 
SZ 45 16 581 6,85 1 2,22 0,32 
ČSSD 45 59 673 24,66 14 31,11 1,26 
KSČM 45 27 257 11,27 5 11,11 0,99 
ODS 45 88 178 36,44 21 46,67 1,28 
Moravané 20 878 0,36 0 0,00 0 
Republikáni M. Sládka 26 593 0,25 0 0,00 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 44 2566 1,06 0 0,00 0 
Společně pro Olomouc 45 14 044 5,8 0 0,00 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 45 11 997 4,96 0 0,00 0 
 

                                                 
161 [Po lidovcích i Zelení chtějí změnu voleb, MF Dnes 13. 5. 2005]. 
162 Hnutí Zelení vzniklo v roce 2006 jako odnož Strany zelených a přihlásilo se k původnímu programu z roku 
2004, od kterého se později Strana zelených distancovala. 
163 [Olomouc? Jeden volební obvod, MF Dnes, 18. 11. 2006]. 
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D = 17,22 
TI = 0,85 
TE = 7,07 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 

Mezi neúspěšnými uskupeními se mandátům nejvíce přiblížily Společně pro Olomouc 

a koalice SOS, SNK-ED a hnutí Zelení. Obě uskupení postavila plnou kandidátku v každém 

z pěti volebních obvodů. Na celoměstské úrovni překročila pětiprocentní uzavírací klauzuli 

jen koalice Společně pro Olomouc, koalici SOS, SNK-ED a hnutí Zelení chyběly čtyři setiny 

procenta. Na úrovni jednotlivých volebních obvodů přesáhla koalice Společně pro Olomouc 

pětiprocentní práh čtyřikrát, zatímco koalice SOS, SNK-ED a hnutí Zelení třikrát. Těmto 

drobnými uskupením znemožnila zisk mandátu nikoliv uzavírací klauzule, nýbrž přirozený 

práh.  

Moravané, Republikáni M. Sládka a Nezávislí demokraté V. Železného nepostavili 

plnou kandidátku, a jejich vstup do zastupitelstva tak nebyl podmíněn pětiprocentní, ale nižší 

uzavírací klauzulí.164 Přesto se žádnému z těchto uskupení nepodařilo překonat tento nižší 

práh ani na úrovni celoobecní, ani na úrovni některého obvodu. 

Míra reprezentace pro strany přítomné v zastupitelstvu přesáhla v případě ODS 

a ČSSD hodnotu 1,25. Nejvíce podreprezentovanou stranou je v současném olomouckém 

zastupitelstvu naopak Strana zelených, která se od ideální reprezentace liší o 68 %. Pro 

KSČM a KDU-ČSL se pohybuje velmi blízko hodnotě 1, tedy dokonalé reprezentaci. 

O jedenáct křesel v radě se opět podělily ODS, ČSSD a KDU-ČSL, avšak v jiném 

poměru než před čtyřmi lety. ODS dosadila do primátorské funkce Martina Novotného 

a obdržela ještě křesla tří náměstků. ČSSD obdržela dva náměstky, KDU-ČSL jednoho. 

 

3. 2. 4. 2. Volební obvody a volební výsledky v každém z nich 

88 olomouckých volebních okrsků bylo rozděleno do pěti volebních obvodů 

následujícím způsobem: 

                                                 
164 V případě Moravanů se jednalo o klauzuli ve výši 2,2 %, v případě Republikánů M. Sládka 2,89 % a 
v případě Nezávislých demokratů V. Železného 4,89 %. 
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Tabulka 81: Rozdělení Olomouce na pět volebních obvodů v roce 2006 

území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1-17, 19, 29 15 921 
obvod č. 2 20-28, 30-38 17 566 
obvod č. 3 39-50, 52-54 16 385 
obvod č. 4 18, 51, 55-69, 72 16 839 
obvod č. 5 8, 70-71, 73-88 16 413 
Zdroj: www.volby.cz, www.olomouc.eu. 
 
Mapa 33: Rozdělení Olomouce na pět volebních obvodů v roce 2006 

 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 

Pokud bylo v Olomouci zapsáno 83 124 voličů a v každém z pěti volebních obvodů se 

volilo devět zastupitelů, mělo být v každém obvodě zapsáno průměrně 16 625 voličů. 

Hodnoty 15 794 a 17 456 jsou minimem a maximem, má-li být dodrženo pravidlo nejvýše 

pětiprocentní odchylky.  

Z tabulky vyplývá, že z pěti obvodů se od ideálního počtu voličů odchyloval o více 

než 5 % obvod 2.  
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Tabulka 82: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2006 v obvodě č. 1 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 4567 9,46 1 11,11 1,17 
SZ 9 3478 7,2 0 0 0 
ČSSD 9 10 516 21,77 2 22,22 1,02 
KSČM 9 5024 10,4 1 11,11 1,07 
ODS 9 18 671 38,66 5 55,56 1,44 
Moravané 4 78 0,16 0 0 0 
Republikáni M. Sládka 6 73 0,15 0 0 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 9 542 1,12 0 0 0 
Společně pro Olomouc 9 2551 5,28 0 0 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 9 2801 5,8 0 0 0 
D = 19,71 
TI = 4,29 
TE = 7,58 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 83: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2006 v obvodě č. 2 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 3724 6,75 0 0 0 
SZ 9 3256 5,9 0 0 0 
ČSSD 9 16 487 29,89 4 44,44 1,49 
KSČM 9 6267 11,36 1 11,11 0,98 
ODS 9 19 779 35,86 4 44,44 1,24 
Moravané 5 242 0,44 0 0 0 
Republikáni M. Sládka 9 155 0,28 0 0 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 9 602 1,09 0 0 0 
Společně pro Olomouc 9 2749 4,98 0 0 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 9 1892 3,43 0 0 0 
D = 23,13 
TI = 4,27 
TE = 5,98 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 84: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2006 v obvodě č. 3 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 3315 7,81 1 11,11 1,42 
SZ 9 2665 6,28 0 0 0 
ČSSD 9 10 761 25,34 3 33,33 1,32 
KSČM 9 5430 12,79 1 11,11 0,87 
ODS 9 14 673 34,55 4 44,44 1,29 
Moravané 3 168 0,4 0 0 0 
Republikáni M. Sládka 5 121 0,28 0 0 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 9 643 1,51 0 0 0 
Společně pro Olomouc 9 2404 5,66 0 0 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 9 2290 5,39 0 0 0 
D = 21,19 
TI = 4,25 
TE = 7,52 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
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Tabulka 85: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2006 v obvodě č. 4 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 4723 10,16 1 11,11 1,09 
SZ 9 3061 6,58 0 0 0 
ČSSD 9 10 922 23,5 3 33,33 1,42 
KSČM 9 5200 11,19 1 11,11 0,99 
ODS 9 16 546 35,6 4 44,44 1,25 
Moravané 4 207 0,45 0 0 0 
Republikáni M. Sládka 5 97 0,21 0 0 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 9 402 0,86 0 0 0 
Společně pro Olomouc 9 3120 6,71 0 0 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 9 2204 4,74 0 0 0 
D = 19,63 
TI = 4,26 
TE = 6,7 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 86: Výsledky voleb do Zastupitelstva města Olomouce v roce 2006 v obvodě č. 5 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 9 3863 7,8 1 11,11 1,42 
SZ 9 4121 8,32 1 11,11 1,34 
ČSSD 9 10 987 22,17 2 22,22 1 
KSČM 9 5336 10,77 1 11,11 1,03 
ODS 9 18 509 37,35 4 44,44 1,19 
Moravané 4 183 0,37 0 0 0 
Republikáni M. Sládka 5 147 0,3 0 0 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 8 377 0,76 0 0 0 
Společně pro Olomouc 9 3220 6,5 0 0 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 9 2810 5,67 0 0 0 
D = 13,59 
TI = 4,29 
TE = 7,58 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Z výsledků komunálních voleb v roce 2006 nelze vyvodit závěr, že by některé 

z kandidujících uskupení mělo v určité části Olomouce svou baštu. Najdou se však oblasti, 

v nichž je podpora pro konkrétní stranu či koalici koncentrovaná, nebo naopak velmi slabá. 

Například KSČM je nejsilnější v severozápadní a jihozápadní části Olomouce, kde velmi 

slabých výsledků dosahuje KDU-ČSL. ODS se vede v centrálních volebních okrscích, 

zatímco ČSSD je v centru a na severu města slabší. V severních okrscích se daří Straně 

zelených. 

 

3. 2. 4. 3. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou jednoho a pěti volebních obvodů. Opominula jsem 

uspořádání volebních obvodů tak, jak byly aplikovány v roce 1994 a 1998, neboť vytyčit 
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sedmimandátové, resp. šesti až osmimandátové volební obvody nový volební zákon z roku 

2001 již neumožňoval. Věnovala jsem se především alternativě pěti devítimandátových 

volebních obvodů, která byla ve volbách roku 2002 skutečně aplikována.  

Volební výsledky jsem čerpala z volebního serveru ČSÚ www.volby.cz, kde jsou 

uvedeny i data za jednotlivé volební okrsky.  

Pro modelové situace v roce 1998 počítám vždy s D´Hondtovým dělitelem a 

pětiprocentní uzavírací klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 2002 skutečně platily.  

 
A. Jediný volební obvod 

Tabulka 87: Výsledky 2006, byla-li by Olomouc jediným volebním obvodem  

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 4 0 8,89 8,35 1,06 
SZ 3 + 2 6,67 6,85 0,97 
ČSSD 12 - 2 26,67 24,66 1,08 
KSČM 5 0 11,11 11,27 0,99 
ODS 18 - 3 40 36,44 1,1 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného  0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 3 + 3 6,67 5,8 1,15 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 

D = 6,98 
TI = 0,99 
TE = 1,09 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Uzavírací volební klauzule by vyloučila z přítomnosti v zastupitelstvu čtyři 

kandidující uskupení, koalici SOS, SNK a hnutí Zelených přitom velmi těsně. Oproti 

skutečnému výsledku by se do zastupitelstva dostala i koalice Společně pro Olomouc, která 

by obdržela hned tři mandáty. O dva zastupitele více by získala Strana zelených, zatímco dva 

mandáty by ztratila ČSSD a tři ODS. 

Míra reprezentace by se u všech stran přítomných v zastupitelstvu pohybovala kolem 

hodnoty 1, nejvíce nadreprezentovanou by byla koalice Společně pro Olomouc. Index 

Loosemore-Hanby by poklesl více než dvakrát, velmi výrazně by se snížil i dolní celoobecní 

práh. 

Tato situace potvrzuje, že vytyčení menších volebních obvodů napomáhá především 

velkým stranám.  
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B. Pět volebních obvodů o velikostech stanovených v roce 2002 a 2006 

V níže uvedených případech vytyčuji pět devítimandátových obvodů a dbám na to, 

aby na jednoho zastupitele připadal přibližně stejný počet voličů a nebyla překročena 

stanovená pětiprocentní odchylka. 

 

B. 1. Upořádání zvýhodňující či znevýhodňující ODS a ČSSD 

Platí, že při rozložení volebních preferencí zaznamenaném v komunálních volbách 

v roce 2006 nelze vytvořit souvislé volební obvody tak, aby alespoň v jednom z nich ODS 

získala méně než čtyři nebo více než pět mandátů. Nejméně výhodná situace pro ODS 

nastane, pokud v každém z pěti volebních obvodů získá jen čtyři křesla. Naopak jako 

nejvýhodnější se jeví situace, kdy ve dvou volebních obvodech obdrží mandátů pět. Celkově 

může ODS dostat nejméně 20 a nejvíce 22 mandátů. 

ČSSD by v roce 2006 při libovolném vytyčení pěti souvislých volebních obvodů nikdy 

nezískala v jakémkoliv obvodu méně než dva a více než čtyři mandáty. Nejpříznivější se pro 

ni ukazuje takové uspořádání, kdy v každém obvodu získá tři mandáty, zatímco nejméně 

příznivým vytvoření dvou volebních obvodů, v nichž získá dva, a tří volebních obvodů, 

v nichž obdrží tři mandáty. Zisk ČSSD se tak může pohybovat v rozmezí 13 a 15 mandátů. 

Výše zmíněné situace lze ilustrovat na dvou příkladech.  

 
Uspořádání příznivé pro ODS a nepříznivé pro ČSSD 

Tabulka 88: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující ODS 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1-7, 9-12, 14-17, 19, 27-29 16 658 
obvod č. 2 8, 13, 21-26, 30-38 16 656 
obvod č. 3 39-50, 52-54 16 385 
obvod č. 4 18, 51, 55-61, 63-70 16 842 
obvod č. 5 20, 62, 71-72, 73-88 16 583 
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Mapa 34: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující ODS 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 89: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ODS 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 4 0 8,89 8,35 1,06 
SZ 1 0 2,22 6,85 0,32 
ČSSD 13 - 1 28,89 24,66 1,17 
KSČM 5 0 11,11 11,27 0,99 
ODS 22 + 1 48,89 36,44 1,34 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 0 0 0 5,8 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 17,22 
TI = 0,86 
TE = 7,23 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Při tomto uspořádání by došlo k přesunu jediného mandátů od ČSSD k ODS. Obvod 

č. 1 je zároveň silný pro ODS, která v něm získala pět zastupitelů, a slabý pro ČSSD, které 

přinesl jen tři zastupitele. SZ by zůstala výrazně podreprezentovaná, nadreprezentace ODS by 
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se ještě zvýšila na 1,34. Index Loosemore-Hanby by zůstal identický, výrazně by se 

nezměnily ani celoobecní prahy. 

 
Uspořádání příznivé pro ČSSD a nepříznivé pro ODS 

Tabulka 90: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující ČSSD 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1-6, 9-11, 14-17, 19, 34-37 16 615 
obvod č. 2 7-8, 12-13, 26-33, 77-82 17 027 
obvod č. 3 20-25, 38, 70-71, 73-76, 83-88 16 258 
obvod č. 4 39-50, 52-54 16 385 
obvod č. 5 18, 51, 55-69, 72 16 839 
 
Mapa 35: Tabulka 90: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující ČSSD 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 91: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících ČSSD 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 4 0 8,89 8,35 1,06 
SZ 1 0 2,22 6,85 0,32 
ČSSD 15 + 1 33,33 24,66 1,35 
KSČM 5 0 11,11 11,27 0,98 
ODS 20 - 1 44,44 36,44 1,22 
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Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 0 0 0 5,8 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 17,22 
TI = 0,84 
TE = 6,88 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
  

Oproti skutečnému rozdělení mandátů nastala jediná změna. ČSSD si připsala 

o mandát více na úkor ODS. Zvýšila se tak míra nadreprezentace ČSSD, Strana zelených 

zůstala výrazně podreprezentovaná. Index Loosemore-Hanby by se nezměnil vůbec, 

celoobecní horní práh by mírně poklesl 

 

B. 2. Uspořádání zvýhodňující či znevýhodňující KDU-ČSL a KSČM 

Pro komunální volby v roce 2006 platilo, že v okrscích, kde KDU-ČSL získala 

nejvyšší procenta odevzdaných hlasů, KSČM propadla a naopak. 

Při libovolném souvislém uspořádání pěti volebních obvodů v roce 2006 by se zisky 

KSČM pohybovaly mezi čtyřmi a šesti mandáty. Nelze vytvořit dva souvislé obvody, v nichž 

by KSČM nezískala ani jeden mandát, zároveň nelze stanovit dva souvislé obvody, v nichž by 

KSČM obdržela mandáty dva. 

Nejnepříznivější situaci pro KDU-ČSL by představovalo takové uspořádání, v němž 

by ve třech souvislých obvodech nedosáhla na jediného zastupitele. Nejpříznivější se pro ni 

jeví naopak situace, kdy by obdržela mandát v každém volebním obvodu. Souvislý volební 

obvod, v němž by KDU-ČSL připadly dva mandáty, vytvořit nelze. 

 
Uspořádání příznivé pro KSČM a nepříznivé pro KDU-ČSL 

Tabulka 92: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující KSČM 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1-3, 6, 15-18, 45-51 16 643 
obvod č. 2 4-5, 7, 19, 68-71, 75-82, 87-88 17 332 
obvod č. 3 8, 10-13, 20-29, 31-32, 38 16 439 
obvod č. 4 9, 14, 30, 33-37, 39-44, 52-54 16 379 
obvod č. 5 55-67, 72-74, 83-86 16 331 
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Mapa 36: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující KSČM 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 93: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících KSČM 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 2 - 2 4,44 8,35 0,53 
SZ 1 0 2,22 6,85 0,32 
ČSSD 14 0 31,11 24,66 1,26 
KSČM 6 + 1 13,33 11,27 1,18 
ODS 22 + 1 48,89 36,44 1,34 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 0 0 0 5,8 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 20,97 
TI = 0,85 
TE = 6,91 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Dva mandáty, které ve skutečnosti připadly KDU-ČSL, by v tomto uspořádání získaly 

ODS a KSČM. ODS tak svou nadreprezentaci ještě navýšila, zatímco KDU-ČSL skončila 
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výrazně podreprezentovaná. Index Loosemore-Hanby by se zvýšil, mírně by poklesl 

celoobecní horní práh. 

 

Uspořádání příznivé pro KDU-ČSL 

Tabulka 94: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující KDU-ČSL 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1-3, 5-8, 12-16, 18-19, 23-26 16 606 
obvod č. 2 9-11, 20-22, 27-38 16 690 
obvod č. 3 4, 70-71, 73-88 16 445 
obvod č. 4 39-50, 52-54 16 385 
obvod č. 5 17, 51, 55-69, 72 16 998 
 
Mapa 37: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující KDU-ČSL 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 95: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících KDU-ČSL 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 5 + 1 11,11 8,35 1,33 
SZ 1 0 2,22 6,85 0,32 
ČSSD 14 0 31,11 24,66 1,26 
KSČM 5 0 11,11 11,27 0,99 
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ODS 20 - 1 44,44 36,44 1,22 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 0 0 0 5,8 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 17,22 
TI = 0,85 
TE = 7,23 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Jedinou změnu oproti skutečnému volebnímu výsledku představuje přesun mandátu od 

ODS ke KDU-ČSL. Nadreprezentace ODS by v důsledku mírně klesla, zatímco KDU-ČSL by 

se stala nejvíce nadreprezentovanou stranou v zastupitelstvu. SZ by zůstala s mírou 

reprezentace 0,32 nejvíce podreprezentovanou stranou. Index Loosemore Hanby by zůstal 

stejný, horní celoobecní práh by se zvýšil. 

 
Uspořádání nepříznivé pro KSČM 

Tabulka 96: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody znevýhodňující KSČM 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1-8, 10-12, 15-16, 19, 21-23, 38 16 282 
obvod č. 2 9, 13-14, 24-37, 40 16 811 
obvod č. 3 39, 41-51, 52-54 16 787 
obvod č. 4 17-18, 55-69, 72 16 658 
obvod č. 5 20, 70-71, 73-88 16 586 
 



 134 

Mapa 38: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody znevýhodňující KSČM 

Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 97: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů znevýhodňujících KSČM 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 3 - 1 6,67 8,35 0,8 
SZ 1 0 2,22 6,85 0,32 
ČSSD 15 + 1 33,33 24,66 1,35 
KSČM 4 - 1 8,89 11,27 0,79 
ODS 22 + 1 48,89 36,44 1,34 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 0 0 0 5,8 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 21,12 
TI = 0,85 
TE = 7,07 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Při tomto rozvržení obvodů by v roce 2006 posílily o jeden mandát dvě nejsilnější 

strany. Po jednom mandátu by naopak ztratily KDU-ČSL a KSČM. Prohloubila by se tak 



 135 

nadreprezentace ODS a ČSSD, zatímco KDU-ČSL i KSČM by se staly podreprezentovanými. 

Index Loosemore-Hanby by se zvýšil, zatímco celoobecní prahy zůstaly stejné. 

 

B. 3. Uspořádání zvýhodňující a znevýhodňující Stranu zelených 

Mezi stranami přítomnými v zastupitelstvu vzešlém z voleb v roce 2006 je Strana 

zelených nejvíce podreprezentovaným uskupením. Při alternativním rozvržení volebních 

obvodů přitom mohla získat tři, nebo také žádný mandát.  

 
Uspořádání příznivé pro Stranu zelených 

Tabulka 98: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující SZ 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1, 3, 6, 16-18, 45-54 17 056 
obvod č. 2 2, 4-5, 7-11, 19, 68-71, 78-79, 87-88 16 318 
obvod č. 3 12-13, 20-22, 25-27, 29, 31, 38, 75-77, 80-82 16 693 
obvod č. 4 14-15, 23-24, 28, 30, 32-37, 39-44 16 726 
obvod č. 5 55-67, 72-74, 83-86 16 331 
 
Mapa 39: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující SZ 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 99: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících SZ 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 2 - 2 4,44 8,35 0,53 
SZ 3 + 2 6,67 6,85 0,97 
ČSSD 14 0 31,11 24,66 1,26 
KSČM 5 0 11,11 11,27 0,99 
ODS 21 0 46,67 36,44 1,28 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 0 0 0 5,8 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 16,68 
TI = 0,85 
TE = 6,76 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Strana zelených by získala dva mandáty navíc oproti skutečným volebním výsledkům 

na úkor KDU-ČSL. Strana zelených by se tak přiblížila dokonalé reprezentaci, zatímco KDU-

ČSL by se stala významně podreprezentovanou. Poklesl by index Loosemore-Hanby stejně 

jako celoobecní horní práh. 

 
Uspořádání nevýhodné pro Stranu zelených 

Tabulka 100: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody znevýhodňující SZ 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1-6, 18-19, 51, 58-60, 68, 71, 79-80, 87-88 16 280 
obvod č. 2 7-9, 11, 14-17, 39-44, 48-50 16 201 
obvod č. 3 10, 12-13, 23-29, 31-33, 75-78, 81-82 17 273 
obvod č. 4 20-22, 30, 34-38, 45-47, 52-54 16 760 
obvod č. 5 55-57, 61-67, 69-70, 72-74, 83-86 16 610 
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Mapa 40: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody znevýhodňující SZ 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
 
Tabulka 101: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů znevýhodňujících SZ 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 4 0 8,89 8,35 1,06 
SZ 0 - 1 0 6,85 0 
ČSSD 14 0 31,11 24,66 1,26 
KSČM 5 0 11,11 11,27 0,99 
ODS 22 + 1 48,89 36,44 1,34 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 0 0 0 5,8 0 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 19,44 
TI = 0,85 
TE = 6,71 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Jediný mandát Strany zelených by při tomto rozložení přešel na ODS, která by tak 

ještě zvýraznila dvou nadreprezentaci. Zvýšil by se index Loosemore-Hanby, poklesl by však 

horní celoobecní práh. 
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B. 4. Uspořádání výhodné pro uskupení nepřítomná v zastupitelstvu 

Z pěti uskupení, která se do olomouckého zastupitelstva v roce 2006 nedostala, 

překonala pětiprocentní uzavírací klauzuli na celoměstské úrovni jen koalice Společně pro 

Olomouc. Při alternativním uspořádání volebních obvodů měla šanci získat mandát. Pokud by 

se okrsky s vysokou podporou koalice Strany pro otevřenou společnost, SNK-ED a hnutí 

Zelení koncentrovaly v jednom volebním obvodu, překonala by tato koalice 5% klauzuli na 

úrovni tohoto obvodu, na mandát by však přesto nedosáhla. 

 
Uspořádání zvýhodňující koalici Společně pro Olomouc 

Tabulka 102: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující Společně pro 
Olomouc 
území volební okrsky počet zapsaných voličů 
Olomouc 1-88 83 124 
obvod č. 1 1, 6, 17-18, 50-51, 58-61, 68-71, 75, 77, 87-88 17 035 
obvod č. 2 2-5, 7-12, 19, 29, 78-82 16 116 
obvod č. 3 13, 20-28, 30-35, 38, 76 16 946 
obvod č. 4 14-16, 36-37, 39-45, 48-49, 52-54 16 686 
obvod č. 5 46-47, 55-57, 62-67, 72-74, 83-86 16 341 
 
Mapa 41: Rozdělení Olomouce v roce 2006 na obvody zvýhodňující Společně pro Olomouc 

 
Zdroj: www.olomouc.eu, vlastní úprava. 
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Tabulka 103: Výsledky 2006 při rozdělení Olomouce do obvodů zvýhodňujících Společně 
pro Olomouc 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU ČSL 4 0 8,89 8,35 1,06 
SZ 1 0 2,22 6,85 0,32 
ČSSD 13 - 1 28,89 24,66 1,17 
KSČM 5 0 11,11 11,27 0,99 
ODS 21 0 46,67 36,44 1,28 
Moravané 0 0 0 0,36 0 
Republikáni M. Sládka 0 0 0 0,25 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 1,06 0 
Společně pro Olomouc 1 + 1 2,22 5,8 0,38 
Koalice SOS, SNK, Zelení 0 0 0 4,96 0 
D = 15 
TI = 0,85 
TE = 6,54 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Koalice Společně pro Olomouc by při tomto uspořádání získala jednoho zastupitele, 

zatímco ČSSD by o jednoho zastupitele přišla. Koalice Společně pro Olomouc by přesto 

zůstala výrazně podreprezentovaná, nadreprezentace ČSSD by se snížila. Poklesl by index 

Loosemore-Hanby i horní celoobecní práh.  
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3. 2. 5. Shrnutí analýzy voleb do Zastupitelstva města Olomouce v letech 1994-2006 

 

Analýza výsledků voleb do olomouckého zastupitelstva v letech 1994-2006 potvrdila, 

že se vzrůstajícím počtem volebních obvodů a s jejich klesající velikostí se zvyšuje hodnota 

Loosemore-Hanby indexu proporcionality. Výše spodního celoobecního prahu klesá,165 

zatímco výše horního celoobecního prahu až několikanásobně narůstá. S rostoucím 

přirozeným prahem souvisí i klesající počet stran, které se do zastupitelstva probojují.  

Tento očekávaný závěr nicméně neplatí absolutně. Především ve velkých volebních 

obvodech určuje počet úspěšných stran spíše uzavírací klauzule než hodnota celoobecního 

horního prahu. Někdy může dokonce právě uzavírací klauzule zapříčinit, že v zastupitelstvu 

voleném na základě několika menších volebních obvodů zasedne více stran než 

v zastupitelstvu voleném všemi občany v jednom volebním obvodu. Může se tak stát 

v případě kandidatury menší politické strany, která na celoobecní úrovni uzavírací klauzuli 

nepřekoná, zatímco na úrovni některého z obvodů ano.166 

 

Modelové situace olomouckých komunálních voleb potvrdily, že volby v jediném 

volebním obvodu a ve vícero volebních obvodech menší velikosti přináší velmi odlišné 

volební výsledky. Bylo-li by území Olomouce ponecháno jediným volebním obvodem, mohlo 

se do zastupitelstva dostat až o pět stran více než ve skutečnosti167 a počet zastupitelů za 

jednotlivá uskupení se mohl lišit až o tři mandáty oproti realitě.168 

Zároveň však z modelových situací vyplývá, že zásadní vliv na distribuci mandátů 

mezi kandidující subjekty má rovněž počet i velikost jednotlivých volebních obvodů tam, kde 

k rozdělení území obce dojde. Názorně to dokládají příklady krajních velikostí volebních 

obvodů, které komunální volební zákon z roku 1994 dovoloval, totiž alternativy vymezení 

pěti-, resp. patnáctimandátových obvodů v letech 1994 a 1998. Počet stran přítomných 

                                                 
165 Nižší hodnota celoobecního spodního prahu v případech, kdy je obec rozdělena na několik volebních obvodů, 
souvisí se způsobem výpočtu spodního prahu, konkrétně s vynásobením spodního prahu v nejmenším volebním 
obvodu zlomkem M/S, kde M značí velikost daného obvodu a S celkový počet rozdělovaných mandátů. Více viz 
podkapitola 3.1. 
166 Například v roce 2002 mohly být vytyčeny devítimandátové obvody, v nichž by 5% hranici překonaly a na 
jediný mandát dosáhly uskupení Naděje a Hnutí občanské sebeobrany, nebo US-DEU. V modelových situacích, 
které jsem v podkapitole 3. 2. 3. uvedla, se však v obou případech vytratila ze zastupitelstva Olomouc 21 
a celkový počet zastoupených stran tak zůstal stejný se skutečností i s výpočtem vtahujícím se k situaci, kdy by 
Olomouc představovala jediný volební obvod. Jak však ukážu v následující kapitole, v roce 2002 zasedlo ve 
„velkém“ pražském zastupitelstvu sedm stran poté, co KDU-ČSL překonala 5% klauzuli a dosáhla na svůj jediný 
mandát v jednom čtrnáctimandátovém volebním obvodu. Představovalo-li by území Prahy v roce 2002 jediný 
volební obvod, KDU-ČSL by neobdržela ani jediný mandát a v zastupitelstvu by zasedlo jen šest stran.  
167 V roce 1998 by zasedalo v olomouckém zastupitelstvu místo šesti jedenáct subjektů. 
168 V roce 1998 by o tři mandáty přišla US, v roce 2002 by je pozbyla KSČM. V roce 2006 by si o tři mandáty 
přilepšilo uskupení Společně pro Olomouc na úkor ODS, která by právě tři mandáty ztratila.  
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v parlamentu by se v pěti- a patnáctimandátových obvodech mohl lišit až o tři,169 počet 

mandátů obdržených jednou stranou až o pět.170 Tyto příklady ilustrují, jak velký prostor 

k ovlivnění volebních výsledků dávaly a dávají komunální volební zákony. 

Zásadní dopad na distribuci mandátů má vedle počtu a velikosti volebních obvodů 

i stanovení jejich hranic. Na tuto skutečnost poukázaly všechny alternativní vymezení 

volebních obvodů při zachování jejich počtu a velikosti shodných se skutečností. Se změnou 

hranic se mohl počet získaných mandátů jedním uskupením lišit až o čtyři.171  

 

Při výpočtech jsem zjistila, že rozdílné distribuce mandátů při zachování počtu 

a velikosti volebních obvodů lze snadněji dosáhnout s D´Hondtovým dělitelem než 

s dělitelem Saint-Laguë. Je to patrné jednak z počtu alternativních uspořádání, která 

uvádím,172 jednak z velikosti rozdílu v počtu mandátů připadajících jednotlivým 

uskupením.173 Tuto skutečnost přičítám především řadám dělitelů, které se u obou volebních 

formulí liší.174  

 

Fakt, že se mi podařilo především pro střední a velké strany najít jak výhodnější, tak 

nevýhodnější variantu uspořádání volebních obvodů,175 naznačuje, že radní, resp. zastupitelé 

nevyužili možnosti deliminovat volební obvody tak, aby přinesly maximální či minimální zisk 

jedné konkrétní straně. Nelze říci, že by některé z uskupení pravidelně kandidujících 

do olomouckého zastupitelstva zaznamenávalo v některé části města mimořádné úspěchy či 

                                                 
169 V podkapitole 3. 2. 2. jsem ukázala, že při vytyčení pětimandátových obvodů v roce 1998 mohly uspět jen 
čtyři subjekty, zatímco při patnáctimandátových obvodech subjektů sedm. 
170 V podkapitole 3. 2. 2. jsem ukázala, že při vytyčení pětimandátových obvodů v roce 1998 mohla ODS získat 
sedmnáct zastupitelů, zatímco při patnáctimandátových obvodech jen dvanáct zastupitelů. 
171 V roce 2002 získala KSČM deset mandátů, v alternativně vymezených volebních obvodech však mohla 
dosáhnout jen na šest mandátů. Z modelových situací vztahujících se k roku 2002 rovněž vyplývá, že počet 
zastupitelů ODS i ČSSD mohl činit 11 a 15, resp. 15 a 11.  
172 Pro rok 1994 jsem nenašla uspořádání, které by změnilo počet mandátů obdržených ODA a koalicí KDU-
ČSL, KDS a KAN. Pro koalici SZ a NK a pro koalici ČMSS, LSNS a SD (OH) jsem našla jen výhodnější 
variantu, pro ČSSD jen nevýhodnější variantu. Jak výhodnější, tak nevýhodnější uspořádání jsem nalezla pro 
ODS, KSČM a SPR-RSČ. Pro rok 1998 jsem nenašla uspořádání, které by změnilo počet mandátů obdržených 
KDU-ČSL a KSČM. Pro US jsem našla jen nevýhodnější variantu. Jak výhodnější, tak nevýhodnější uspořádání 
jsem nalezla pro ODS, ČSSD a Olomouc 21. Pro rok 2002 jsem nalezla výhodnější variantu pro US-DEU a pro 
koalici Naděje a Hnutí občanské sebeobrany, zatímco nevýhodnější variantu pro KSČM a sdružení Nezávislí. 
Jak výhodnější, tak nevýhodnější uspořádání jsem nalezla pro ODS, ČSSD, Olomouc 21, KDU-ČSL a SZ. Pro 
rok 2006 jsem nalezla výhodnější variantu pro uskupení Společně pro Olomouc. Jak výhodnější, tak 
nevýhodnější uspořádání jsem nalezla pro ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a SZ. 
173 V letech 1994 a 1998 se výsledky jednotlivých uskupení odlišují nanejvýš o dva mandáty od skutečného 
zisku uskupení. V letech 2002 a 2006 se odlišují často až o tři mandáty a výjimkou není ani rozdíl čtyř mandátu 
oproti skutečnostem. 
174 V případě dělitele Saint-Laguë jde o řadu 1; 3; 5; 7; 9..., v případě D´Hondtova dělitele o řadu 1; 2; 3; 4; 5... 
175 Maximálně příznivá situace pro velké a střední strany nastala jen v roce 2002 v případě KSČM. V letech 
2002 a 2006, kdy byl aplikován D´Hondtův dělitel umožňující více alternativ při distribuci mandátů (viz 
odstavec výše), jsem nalezla výhodnější a nevýhodnější uspořádání pro ODS, ČSSD a KDU-ČSL, v roce 2006 i 
pro KSČM.  
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neúspěchy v několika po sobě jdoucích volbách.176 Uspořádání příznivé či nepříznivé pro 

konkrétní stranu se v průběhu volebních let liší a lze jej obtížně předvídat, i pokud se vychází 

z výsledků minulých komunálních či z výsledků těsně předcházejících parlamentních voleb.  

Domnívám se proto, že olomoučtí radní, resp. zastupitelé spoléhali a spoléhají 

především na samotný efekt rozdělení území obce na více volebních obvodů a vliv tvaru 

hranic jednotlivých volebních obvodů na distribuci mandátů již příliš nezohledňují. Napovídá 

tomu i skutečnost, že s výjimkou volebního obvodu č. 4 v roce 1998 byly volební obvody 

kompaktní a nevytvářely nijak bizarní tvary. Tuto domněnku potvrzuje rok 2006, kdy byly 

zachovány hranice volebních obvodů z roku 2002. V letech 2002 a 2006 pořadová čísla 

volebních okrsků spadajících pod jeden volební obvod sice netvořila vždy souvislou číselnou 

řadu, občasná vybočení z této číselné řady nicméně přičítám především úsilí dosáhnout 

přibližně stejného počtu voličů připadajících na každý volební obvod.  

 
 

                                                 
176 Tuto skutečnost dokazují i výše uvedená rozvržení volebních obvodů výhodná či nevýhodná pro konkrétní 
stranu, která se v jednotlivých volebních letech liší. Lze vystopovat oblasti, v nichž jednotlivé stany 
zaznamenávají pravidelně vyšší či nižší počty hlasů. Výsledky v těchto oblastech se však od průměrných 
celoobecních výsledků neliší nijak zásadním způsobem a nelze se na ně spoléhat. Např. ČSSD bývá úspěšnější 
v západní částí Olomouce (v okrscích č. 20-33) a méně úspěšná ve středu města (okrsky č. 1-8). Okrsky 
vysokou, či naopak nízkou podporou pro ODS jsou rozptýleny po celém území Olomouce a nevytvářejí souvislé 
území. KSČM zaznamenává úspěchy v severozápadní (okrsky č. 13, 20, 75-77) a jihozápadní (okrsky č. 34-44 
a 52-54) části města, zatímco se jí příliš nedaří ve středu města (okrsky č. 1-8). KDU-ČSL získává největší 
podporu na východě města (okrsky č. 61-68, 71-74 a 83-86) a nejmenší na západě (v okrscích č. 20-33).  
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3. 3. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

Praha vyčnívá mezi českými městy nejen proto, že se jedná o hlavní město. Její 

zvláštní postavení je dáno jednak speciálním zákonem,177 jednak rozpočtem přesahujícím 

hospodaření řady ministerstev,178 ale také skutečností, že se jedná o samostatný kraj.179 

Zastupitelstvo hlavního města je tak i krajským zastupitelstvem a může předkládat parlamentu 

návrhy zákonů. Pražský primátor vykonává pravomoci hejtmana. Volby do Zastupitelstva 

hlavního města se přitom konají v termínu komunálních, a nikoliv krajských voleb. 

Praha platí za baštu ODS, která zde pravidelně vítězí ve volbách do „velkého“ 

zastupitelstva i do zastupitelstev jednotlivých městských částí. Všichni polistopadoví 

nekomunističtí primátoři s výjimkou Jaroslava Kořána byli jejími členy. 

Praha je městem, které s volebními obvody v komunálních volbách experimentovalo 

nejčastěji, a to jak ve volbách do „velkého“ zastupitelstva, tak i v některých městských 

částech.  

 V prvních porevolučních komunálních volbách v roce 1994 volili Pražané 76členné 

zastupitelstvo. V následujících dvojích volbách v letech 1994 a 1998 jich vybírali 55. V roce 

2002 a 2006 se zastupitelé rozhodli svůj počet zvýšit na 70.180 Jedná se tak o nejvyšší počet, 

jaký současný Zákon o hlavním městě Praze dovoluje. V roce 1990 vybírali zastupitelé ze 

svého středu 15 radních. Od roku 1994 čítá Rada hlavního města Prahy 11 členů.181  

 

                                                 
177 Zákon 418/1990 Sb. a 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 
178 Rozpočet hlavního města pro rok 2008 počítá s příjmy ve výši 37 miliard a výdaji ve výši 44,5 miliard Kč 
[Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy z 28. 2. 2008, http://magistrat.praha-
mesto.cz/Rozpocet/Rozpocet-na-rok-2008, cit k 26. 10. 2008]. Pro rok 2008 počítá státní rozpočet pro 
Ministerstvo životního prostředí ČR s výdaji ve výši necelých 6 miliard Kč, pro Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR necelých 7 miliard korun a pro Ministerstvo kultury ČR necelých 9 miliard korun [Zákon 360/2007 Sb. 
o státním rozpočtu ČR na rok 2008]. 
179 O tom, že volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy budou probíhat zároveň s volbami komunálními a 
nikoliv krajskými, rozhodli poslanci a senátoři při schvalování zákona o krajských volbách, když odmítli 
jednorázově zkrátit funkční období Zastupitelstva hlavního města Prahy zvoleného v roce 1998. Stejný termín 
voleb do krajských zastupitelstev a do Zastupitelstva hlavního města Prahy požadovala naposledy v červnu roku 
2008 petice sdružení Občané za svá práva v Praze nazvaná Za dodržení ústavy a za konání svobodných voleb do 
kraje Praha v roce 2008. Senátní petiční výbor v červenci roku 2008 potvrdil stanovisko ministra vnitra Ivana 
Langra, podle něhož z ústavy nevyplývá, že se „velké“ pražské zastupitelstvo musí volit podle zákona 
o krajských volbách [Krajské volby se ani letos nebudou týkat Prahy, ČTK 16. 7. 2008].  
180 Zákon o hlavním městě Praze z roku 1990 v paragrafu 24 stanovil, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
může mít 70-80 členů. Tento paragraf byl zrušen paragrafem 64 Zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 
z roku 1994. V témže zákoně stanovil paragraf 63 pro obce nad 150 tisíc obyvatel 35 až 55 členů zastupitelstva. 
Podle paragrafu 48 Zákona o hlavním městě Praze z roku 2000 činí počet členů Zastupitelstva hlavního města 55 
až 70. Od roku 1994 tak ve „velkém“ pražském zastupitelstvu zasedá nejvyšší počet zastupitelů, který zákon 
povoluje. 
181 Zákon o hlavním městě Praze z roku 1990 v paragrafu 25 stanovil, že Rada hlavního města Prahy může mít 
10-15 členů. Tento počet byl opraven paragrafem 64 Zákona o volbách do zastupitelstev v obcích z roku 1994 na 
5-11 členů. Paragraf 69 Zákona o hlavním městě Praze z roku 2000 přesně vymezuje počet členů Rady hlavního 
města na 11. 
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Počet okrsků v Praze od roku 1994 průběžně narůstal.  

Tabulka 104: Vývoj počtu pražských okrsků 

volby počet okrsků 
komunální volby 1994 1092 
parlamentní volby 1996 1094 
parlamentní volby 1996 1097 
komunální volby 1998 1101 
parlamentní a komunální volby 2002 1105 
volby do Evropského parlamentu 2004 1111 
parlamentní a komunální volby 2006 1112 
Zdroj: www.volby.cz. 
 

Do roku 1998 byly novým okrskům přidělovány poslední číslice v řadě, takže 

například v komunálních volbách v roce 1998 se v Praze 6 volilo v okrscích číslo 402 až 504 

a 1101. Od roku 2002 docházelo se vznikem okrsků nových k přečíslování okrsků starých tak, 

aby v jednotlivých městských částech tvořila čísla okrsků souvislou řadu. V parlamentních 

i komunálních volbách v roce 2002 se proto například v Praze 6 volilo v okrscích číslo 402-

505.182  

 Zkoumání rozdělení území hlavního města do volebních okrsků neusnadňuje ani 

skutečnost, že se změnilo pořadí městských částí, v jakém jim byla čísla volebních okrsků 

přidělována. V roce 1994 patřila přední místa v tomto pořadí městským částem označeným 

číslem (Praha 1 – Praha 10) a poté následovaly všechny městské části bez číselného označení. 

V roce 1996 však došlo k velkému přečíslování, kdy pořadí městských částí bylo sestaveno 

podle jejich geografické blízkosti, takže čísla okrsků sousedících městských na sebe navazují. 

 Měnilo se rovněž označení některých městských částí. Nejprve nesly číselné označení 

Praha 1 až Praha 10. Poté byly čísly Praha 11 až Praha 15 nahrazeny i názvy Jižní Město, 

Modřany, Jihozápadní Město, Kyje a Horní Měcholupy (v příslušném pořadí). Jako poslední 

se změnily názvy městských částí Radotín, Řepy, Letňany, Kbely, Horní Počernice, Újezd 

nad Lesy a Uhříněves v označení Praha 16 až Praha 22 (v příslušném pořadí). 

 

                                                 
182 Zda nově vzniklé okrsky zahrnovaly jen nově postavené budovy, či zda se se vznikem nových okrsků měnily 
i hranice okrsků starých, se mi zjistit nepodařilo. Počet a hranice volebních okrsků totiž určuje starosta každé 
městské části zvlášť. Rozpisy ulic do volebních okrsků ze všech volebních let (1994 – 2002) v každé z 57 
městských částí jsem nezískala. Především starší rozpisy městské úřady jednotlivých městských částí 
nearchivují.  
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Mapa 42: Rozdělení Prahy na 57 městských částí 

 
Zdroj: www.czso.cz,183 vlastní úprava. 
 

Zásadu, že v hlavním městě Praze hranice volebního obvodu nesmí přesáhnout hranici 

městských částí, stanovil až Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích z roku 2001. V roce 

1994 představovala Praha v komunálních volbách do „velkého“ zastupitelstva jediný volební 

obvod a území městských částí tak nebylo hranicemi volebních obvodů děleno. V roce 1998 

byly hranice městských částí respektovány s výjimkou tří – Prahy 2, Prahy 4 a Prahy 6. Pro 

rozdělení těchto městských částí do dvou volebních obvodů se nenabízí žádné jednoznačné 

zdůvodnění. 

Platí sice, že Praha 4 a Praha 6 představují co do počtu voličů největší městské části. 

Pokud by však každá tvořila území jednoho volebního obvodu, čítala by méně voličů než 

největší volební obvod vytyčený v roce 1998 (obvod č. 10).184 Rozdělení Prahy 2 se jeví ještě 

nelogičtější. Dvanáct okrsků Prahy 2 bylo přiděleno největšímu volebnímu obvodu č. 10, 

zatímco zbývajících sto třináct okrsků obvodu č. 9. Přitom pokud by celé území Prahy 2 bylo 

                                                 
183 Mapa pražských městských částí je dostupná na  
[http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/8E892C132A3142AFC1256F3500513485/$File/p57.gif, cit. k 10. 12. 
2008]. 
184 Obvod č. 10 čítal více jak 138 tisíc voličů a přitom se v něm volilo jen pět zastupitelů. Naopak obvod č. 8 
čítal necelých 99 tisíc voličů, kteří vybírali šest zastupitelů. O přibližně stejném počtu voličů připadajících na 
jednoho zastupitele tak v roce 1998 nemůže být řeč.  
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zahrnuto do obvodu č. 9, snížil by se velikostní nepoměr mezi obvody č. 9 a 10.185 V 

komunálních volbách v roce 1998 tak zřejmě nebyla dodržena zásada, že se ve volebním 

obvodu volí poměrná část členů zastupitelstva odpovídající počtu obyvatel186 v tomto obvodu, 

kterou stanovil Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1994.187 

V roce 2002 zakazoval rozdělení území městské části do více volebních obvodů nový 

volební zákon. Ten již nestanovil povinnost, že počet obyvatel a počet volených zastupitelů si 

musí v každém obvodu korespondovat. Pět čtrnáctimandátových volebních obvodů bylo 

nicméně přibližně stejně velkých a zásadě korespondence počtu voličů a počtu zastupitelů 

vyhovovalo určitě více než v roce 1998. V roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo ponechat celé 

území hlavního města jediným volebním obvodem a poměrem mezi počtem obyvatel a 

počtem kandidátů v obvodech se tak nemuselo zabývat. 

                                                 
185 Obvod č. 9 byl šestimandátový a čítal necelých 102 tisíc voličů, zatímco obvod č. 10 byl pětimandátový a 
čítal přes 138 tisíc voličů. 
186 Ve svých výpočtech vycházím z počtu zapsaných voličů, zatímco obecní komunální zákon z roku 1994 se 
zmiňoval o počtu občanů. Lze předpokládat, že poměry počtu zapsaných voličů a počtu obyvatel připadajících 
na každý volební obvod budou podobné. Z tohoto důvodu používám příslovce zřejmě. 
187 Viz podkapitola 1. 2. 4. Zákon už nestanovil, kdy si počet zastupitelů a počet občanů v daném obvodu ještě 
korespondují a kdy už nikoliv. Nepoměr mezi počtem voličů a počtem zastupitelů připadajících na jednotlivé 
obvody v roce 1998 je nicméně do očí bijící. 
 
volební obvod počet voličů počet mandátů 
obvod 1 96 627 5 
obvod 2 104 164 6 
obvod 3 98 833 5 
obvod 4 110 576 6 
obvod 5 100 775 5 
obvod 6 106 889 5 
obvod 7 108 983 6 
obvod 8 98 623 6 
obvod 9 101 584 6 
obvod 10 138 667 5 
Zdroj: Archiv hlavního města Prahy, vlastní úprava. 

Při celkovém počtu voličů 1 065 721 a celkovém počtu zastupitelů 55 mělo na jednoho zastupitele 
připadnout průměrně 19 378 voličů. Pětimandátový obvod tak měl v ideálním případě čítat 96 890 voličů 
a šestimandátový 116 268 voličů. 
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3. 3. 1. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 1994 

 

3. 3. 1. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy 

V prvních polistopadových komunálních volbách v roce 1990 bylo rozdělení území 

města do více volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva hlavního města povinností, 76 

zastupitelů se volilo v deseti obvodech.188 

Ještě v lednu roku 1990 odstoupil na základě ústavního zákona o odvolání poslanců 

zastupitelských sborů a volbě nových poslanců z 23. ledna 1990 poslední komunistický 

primátor Prahy Josef Hájek, kterého vzápětí ve funkci vystřídal Jaroslav Kořán, nominovaný 

Občanským fórem. Ve funkci byl potvrzen převahou jednoho hlasu i po komunálních volbách 

v listopadu téhož roku, v září roku 1991 jej však zastupitelstvo odvolalo189 a po čtyřech 

nezdařených hlasováních za něj nakonec nadpoloviční většinou tří hlasů vybralo jako 

náhradníka člena ODS Milana Kondra. Kondrovi vyslovili zastupitelé nedůvěru v květnu roku 

1993, kdy jej nahradili jiným členem ODS, Janem Koukalem. 

O čtyři roky později již nebylo vymezení více volebních obvodů povinné. Rada 

hlavního města této možnosti nevyužila a ponechala celé území Prahy jediným volebním 

obvodem. 

Hlavním uchazečem o primátorské křeslo byl dosavadní primátor Jan Koukal. Lídři 

kandidátek ODA, KSČM a ČSSD Michal Prokop, Petr Zajíček a Jiří Paroubek pro něj 

nepředstavovali vážnou konkurenci 

O 55 zastupitelských křesel usilovalo rekordních 27 uskupení a volební plachty 

musely být vytištěny na formátu A1. Uspělo patnáct uskupení, mimo jiné díky neexistenci 

uzavírací klauzule, jejímž překonáním by byl vstup do zastupitelstva podmíněn. Těsnou 

nadpoloviční většinu třiadvaceti mandátů získala ODS, s téměř čtyřnásobným náskokem nad 

šesti zastupiteli KSČM. Pět zastupitelů obdržela ODA a ČSSD, tři DEU a OH, dva Důchodci 

za životní jistoty. Ostatní uskupení získala po jednom mandátu.190 

 
 

 

                                                 
188 [Jak vyhrát komunální volby? ODS sází v Praze na volební inženýrství, Hospodářské noviny 6. 2. 2006]. 
189 Kořán se na poslední chvíli přihlásil k ODA a tato strana interpretovala jeho odvolání právě jako útok ze 
strany ODS. ODS obviňovala z politického útoku naopak Kořána, který v tisku zveřejnil dopis kompromitující 
zastupitele ODS Jana Koukala, aniž by jej předem informoval [Proč odešel primátor Kořán, Respekt 23. 9. 
1991]. 
190 Po jednom mandátu obdržely Sdružení pražských nezávislých, Pražané Praze, Nezávislá iniciativa, Strana 
zelených, KDU-ČSL, Klub angažovaných nestraníků, KDS a koalice SPR-RSČ a SDČR. Klub angažovaných 
nestraníků získal mandát na základě 0,92 % hlasů.  
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Tabulka 105: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 1994 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

Sdružení praž. nezávislých 55 536 111 1,89 1 1,82 0,96 
ODS 55 11 658 227 41,16 23 41,82 1,02 
Hnutí zemědělců 13 21 421 0,08 0 0 0 
DŽJ 55 1 019 305 3,6 2 3,64 1,01 
Koalice DSČS, NDS 15 11 235 0,04 0 0 0 
Nezávislá iniciativa 55 452 185 1,6 1 1,82 1,14 
Koalice LSNS, SPŽR 55 254 521 0,9 0 0 0 
Českomoravská strana středu 25 19 080 0,07 0 0 0 
KDS 55 266 778 0,94 1 1,82 1,94 
Jiná volba191 55 220 641 0,78 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 55 562 735 1,99 1 1,82 0,91 
KAN 55 260 946 0,92 1 1,82 1,98 
Pro nezávislé kandidáty192 26 38 417 0,14 0 0 0 
Coexistentia 6 4221 0,01 0 0 0 
ODA 55 2 669 620 9,42 5 9,09 0,96 
Masarykova dem. strana 4 11 302 0,04 0 0 0 
SZ 55 488 323 1,72 1 1,82 1,06 
Pražané Praze 55 491 688 1,74 1 1,82 1,05 
ČSSD 55 2 435 279 8,6 5 9,09 1,06 
Republikánská unie 55 53 755 0,19 0 0 0 
Romská občanská iniciativa 2 5890 0,02 0 0 0 
KDU-ČSL 53 763 782 2,7 1 1,82 0,67 
KSČM 55 3 022 628 10,67 6 10,91 1,02 
LDS 53 43 281 0,15 0 0 0 
Svobodní demokraté (OH) 55 1 377 633 4,86 3 5,45 1,12 
Iniciativa pražských občanů 55 175 440 0,62 0 0 0 
DEU 55 1 460 532 5,16 3 5,45 1,06 
D = 4,49 
TI = 0,74  
TE = 1,18 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Hodnoty míry reprezentace napovídají, že jako nejvíce nadreprezentovaný skončil 

s téměř dvojnásobným procentem mandátů oproti procentu hlasů KAN. Ze stran, které 

v zastupitelstvu zasedly, byla s 0,67 nejvíce podreprezentovaná KDU-ČSL.  

V jedenáctičlenné radě zasedla koalice ODS, ODA a KDU-ČSL. Primátorem byl 

zvolen dosavadní primátor Jan Koukal za ODS. ODS obsadila rovněž místa dvou náměstků, 

o posty dalších dvou náměstků se podělily ODA a KDU-ČSL. 

 

                                                 
191 Sdružení ČSS, KSU, LB, LSU, SDL, NK. 
192 Sdružení D92, NK. 
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3. 3. 1. 2. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou deseti a pěti volebních obvodů tak, jak byly vytyčeny ve 

volbách v letech 1998, resp. 2002.  

Volební výsledky zaznamenané v jednotlivých volebních okrscích v roce 1994 jsem 

získala v hlavní spisovně Archivu hlavního města Prahy. Zde archivované údaje jsou 

kompletní, od oficiálních výsledků zveřejněných ČSÚ na serveru www.volby.cz se však 

výrazně liší, a to v případě součtu hlasů odevzdaných pro každé z kandidujících uskupení. 

Největší rozdíl se týká ODS, pro kterou bylo podle záznamů v archivu odevzdáno o 20 523 

hlasů více než podle údajů ČSÚ. Jde rozhodně o vysoké číslo, avšak vzhledem ke skutečnosti, 

že každý volič disponoval v roce 1994 55 hlasy, jedná se o „pouhých“ sedm desetitisícin 

procenta z celkově odevzdaných 28 324 976 hlasů.  

Pro modelové situace v roce 1994 počítám vždy s dělitelem Saint-Laguë a neexistující 

uzavírací klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 1994 skutečně platily.  

 

A. Rozvržení obvodů z roku 1998 

V roce 1998 vytyčili pražští radní deset volebních obvodů, a to pět pětimandátových 

a pět šestimandátových. Okrsky byly k jednotlivým obvodům přiřazeny následovně: 

Tabulka 106: Rozdělení Prahy v roce 1994 na pět volebních obvodů z roku 1998 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných 
voličů193 

Praha 1-1092 55 1 026 667 
obvod č. 1 P 4 (225-250), Modřany (P 12), Lipence, Radotín, 

Zbraslav, Velká Chuchle, Lochkov, Šeberov, 
Újezd, Libuš, Kunratice 

5 92 888 

obvod č. 2 Jižní Město (P 11), Horní Měcholupy (P 15), 
Dolní Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy, Benice, 
Dubeč, Kolovraty, Královice, Křeslice, 
Uhříněves, Nedvězí 

6 100 007 

obvod č. 3 P 4 (162-290) 5 104 029 
obvod č. 4 P 5, Jihozápadní Město (P 13), Slivenec, Zličín, 

Řeporyje 
6 105 936 

obvod č. 5 P 10 5 98 997 
obvod č. 6 P 8, Troja, Březiněves, Dolní Chabry, Ďáblice 5 110 704 
obvod č. 7 P 9, Kyje (P 14), Kbely, Čakovice, Letňany, 

Satalice, Vinoř, Dolní Počernice, Horní 
Počernice, Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, 
Běchovice 

6 104 403 

obvod č. 8 P 6 (384, 387-474), Suchdol, Nebušice, Lysolaje, 
Přední Kopanina, Řepy 

6 104 122 

                                                 
193 Uvádím údaje získané v Archivu hlavního města Prahy. Na serveru www.volby.cz je zveřejněn jen celkový 
počet voličů všech deseti obvodů, a to 1 018 527. Sečtením počtu voličů v jednotlivých obvodech uvedených 
v Archivu hlavního města Prahy získáme číslo podstatně vyšší, totiž 1 026 667. 
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obvod č. 9 P 2 (37-69, 71), P 3 6 109 358 
obvod č. 10 P 1, P 2 (70, 72-81), P 6 (372-383, 385-386), P 7 5 96 223 
 
Mapa 43: Rozdělení Prahy v roce 1994 na pět volebních obvodů z roku 1998 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava. 

 
Tabulka 107: Výsledky 1994 při rozdělení Prahy do obvodů z roku 1998 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

Sdružení pražských nezávislých 0 - 1 0 1,89 0 
ODS 26 + 3 47,27 41,16 1,15 
Hnutí zemědělců 0 0 0 0,08 0 
DŽJ 0 - 2 0 3,6 0 
Koalice DSČS, NDS 0 0 0 0,04 0 
Nezávislá iniciativa 0 - 1 0 1,6 0 
Koalice LSNS, SPŽR 0 0 0 0,9 0 
Českomoravská strana středu 0 0 0 0,07 0 
KDS 0 - 1 0 0,94 0 
Jiná volba 0 0 0 0,78 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 0 - 1 0 1,99 0 
KAN 0 - 1 0 0,92 0 
Pro nezávislé kandidáty 0 0 0 0,14 0 
Coexistentia 0 0 0 0,01 0 
ODA 10 + 5 18,18 9,42 1,93 
Masarykova demokratická strana 0 0 0 0,04 0 
SZ 0 - 1 0 1,72 0 
Pražané Praze 0 - 1 0 1,74 0 



 151 

ČSSD 9 + 4 16,36 8,6 1,9 
Republikánská unie 0 0 0 0,19 0 
Romská občanská iniciativa 0 0 0 0,02 0 
KDU-ČSL 0 - 1 0 2,7 0 
KSČM 10 + 4 18,18 10,67 1,7 
LDS 0 0 0 0,15 0 
Svobodní demokraté (OH) 0 - 3 0 4,86 0 
Iniciativa pražských občanů 0 0 0 0,62 0 
DEU 0 - 3 0 5,16 0 
D = 30,15 
TI = 0,36 
TE = 15,37 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Byla-li by Praha v roce 1994 rozdělena na deset pětimandátových a šestimandátových 

obvodů, byly by zvýhodněny čtyři nejúspěšnější strany. ODA by zisk mandátů zdvojnásobila 

na deset, ČSSD a KSČM by získaly každá čtyři mandáty navíc, ODS tři. Místo patnácti 

uskupení by v zastupitelstvu zasedaly jen čtyři strany. Tři mandáty by ztratili Svobodní 

demokraté a DEU, dva DŽJ, ostatní uskupení ve skutečnosti přítomná v zastupitelstvu by 

přišla o svůj jediný mandát. 

Všechny čtyři úspěšné strany by byly nadreprezentovány, v případě ODA a ČSSD 

téměř o 100 %. Index Loosemore-Hanby by více jak 25x narostl a dosáhl velmi vysoké 

hodnoty. Dramaticky by se zvýšil i horní celoobecní práh. 

 

B. Rozvržení obvodů z roku 2002 

V roce 2002 vytyčili pražští radní pět stejně velkých volebních obvodů.194 Okrsky 

byly k jednotlivým obvodům přiřazeny následovně: 

Tabulka 108: Rozdělení Prahy v roce 1994 na pět volebních obvodů z roku 2002 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných 
voličů195 

Praha 1-1092 55 1 026 667 
obvod č. 1 P 1, P 2, P 6, P 7, Suchdol, Nebušice, Lysolaje, 

Přední Kopanina, Troja 
11 224 534 

obvod č. 2 P 5, Modřany (P 12), Jihozápadní Město (P 13), 
Lipence, Radotín, Slivenec, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lochkov, Libuš, Zličín, Řepy, Řeporyje 

11 185 665 

obvod č. 3 P 4, Jižní Město (P 11), Šeberov, Újezd, 
Kunratice, Křeslice 

11 200 500 

                                                 
194 Vhledem k nárůstu členů „velkého“ pražského zastupitelstva z 55 na 70 v roce 2002 bylo ve volbách v roce 
2002 voleno v pěti čtrnáctimandátových obvodech. Při aplikaci rozvržení volebních obvodů z roku 2002 na 
volební výsledky zaznamenané v roce 1994 počítám s pěti jedenáctimandátovými obvody.  
195 Uvádím údaje získané v Archivu hlavního města Prahy.  
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obvod č. 4 P 3, P 10, Horní Měcholupy (P 15), Dolní 

Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy, Benice, 
Dubeč, Kolovraty, Královice, Uhříněves, Nedvězí 

11 201 554 

obvod č. 5 P 8, P 9, Kyje (14), Březiněves, Dolní Chabry, 
Ďáblice, Kbely, Čakovice, Letňany, Satalice, 
Vinoř, Dolní Počernice, Horní Počernice, 
Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Běchovice 

11 214 414 

 
Mapa 44: Tabulka 107: Rozdělení Prahy v roce 1994 na pět volebních obvodů z roku 2002 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava. 

 
Tabulka 109: Výsledky 1994 při rozdělení Prahy do obvodů z roku 2002 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

Sdružení pražských nezávislých 0 - 1 0 1,89 0 
ODS 28 + 5 50,91 41,16 1,24 
Hnutí zemědělců 0 0 0 0,08 0 
DŽJ 2 0 3,64 3,6 1,01 
Koalice DSČS, NDS 0 0 0 0,04 0 
Nezávislá iniciativa 0 - 1 0 1,6 0 
Koalice LSNS, SPŽR 0 0 0 0,9 0 
Českomoravská strana středu 0 0 0 0,07 0 
KDS 0 - 1 0 0,94 0 
Jiná volba 0 0 0 0,78 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 0 - 1 0 1,99 0 
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KAN 0 - 1 0 0,92 0 
Pro nezávislé kandidáty 0 0 0 0,14 0 
Coexistentia 0 0 0 0,01 0 
ODA 5 0 9,09 9,42 0,97 
Masarykova demokratická strana 0 0 0 0,04 0 
SZ 0 - 1 0 1,72 0 
Pražané Praze 0 - 1 0 1,74 0 
ČSSD 5 0 9,09 8,6 1,06 
Republikánská unie 0 0 0 0,19 0 
Romská občanská iniciativa 0 0 0 0,02 0 
KDU-ČSL 0 - 1 0 2,7 0 
KSČM 5 - 1 9,09 10,67 0,85 
LDS 0 0 0 0,15 0 
Svobodní demokraté (OH) 5 + 2 9,09 4,86 1,87 
Iniciativa pražských občanů 0 0 0 0,62 0 
DEU 5 + 2 9,09 5,16 1,76 
D = 18,45 
TI = 0,43 
TE = 8,33 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Pokud by byla Praha rozdělena do pěti jedenáctimandátových obvodů, vydělala by 

především ODS a dvě menší strany se ziskem okolo 5 %. Do zastupitelstva by se dostalo 

sedm uskupení místo patnácti. ODS by získala o pět mandátů navíc, o dva mandáty by si 

polepšili Svobodní demokraté a DEU. Jeden mandát by naopak ztratila všechna uskupení, 

která by o svou přítomnost v zastupitelstvu přišla.  

Index Loosemore-Hanby by ve srovnání se skutečnou hodnotou indexu čtyřikrát 

narostl, výrazně by se zvýšil i horní celoobecní práh. Nejvíce nadreprezentovaným uskupením 

by se stali Svobodní demokraté, kteří by se od ideální reprezentace lišili o 87 %, nejvíce 

podreprezentovaná KSČM o 15 %. 
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3. 3. 2. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 1998 

 

3. 3. 2. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy 

V roce 1998 zvažovala rada několik variant vytyčení volebních obvodů. Nad návrhem 

ponechání jediného volebního obvodu zvítězila varianta deseti volebních obvodů, pěti 

pětimandátových a pěti šestimandátových.196  

O primátorský post se ucházeli dva vážní kandidáti: tehdejší primátor a senátor za 

ODS Jan Koukal a exministr životního prostředí Martin Bursík jako lídr Unie pro Prahu 

(koalice KDU-ČSL, US, DEU a ODA) a volební kampaň charakterizovaly především jejich 

vzájemné osobní útoky.197 Martin Bursík vedl kampaň pod heslem „Praha potřebuje nového 

primátora“ a případnou povolební spolupráci s ODS dopředu vylučoval,198 zatímco Jan 

Koukal se snažil dokázat, že se v čele Prahy osvědčil. Kandidátku sociálních demokratů vedl 

poslanec a předseda pražské ČSSD Karel Šplíchal, který však o postu primátora vážně 

neuvažoval a spíše předpokládal, že se zastupitelé za jeho stranu rozhodnou, kterého ze dvou 

hlavních kandidátů na primátora podpoří.199  

Ze třinácti kandidujících uskupení se do zastupitelstva dostala jen čtyři, vstup do 

zastupitelstva přitom nebyl podmíněn překročením žádné uzavírací klauzule. Zvítězila ODS 

s jednadvaceti mandáty, následovaná Unií pro Prahu se šestnácti, ČSSD s deseti a KSČM 

s osmi mandáty.  

 
Tabulka 110: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 1998 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

Strana dem. socialismu 15 1704 0,08 0 0 0 
KSČM 55 207 977 10,02 8 14,55 1,45 
Koalice DŽJ, CAO200 51 11 601 0,56 0 0 0 
Národně demokratická strana 32 2993 0,14 0 0 0 
Unie pro Prahu201 55 582 867 28,07 16 29,09 1,04 
Iniciativa pražských občanů 33 21 736 1,05 0 0 0 
Humanistická aliance 55 11 856 0,57 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 55 11 309 0,54 0 0 0 
Dohoda pro Prahu202 55 56 066 2,7 0 0 0 
ODS 55 765 777 36,88 21 38,18 1,04 

                                                 
196 Pro vytvoření pěti volebních obvodů se vyslovilo jen šest radních z jedenácti, konkrétně pět radních za ODS 
a jedna nezávislá. Naopak radní zvolení na kandidátkách ODA a KDU-ČSL se přimlouvali za ponechání 
jediného volebního obvodu [Rozdělení volebních obvodů narazilo na tvrdou kritiku, MF Dnes 23. 7. 1998]. 
197 [Kampani dominoval boj ODS a Unie pro Prahu, MF Dnes 11. 11. 1998]. 
198 [Komunální volby možná změní pražskou dopravu, Benešovský deník 22. 11. 1998]. 
199 [ČSSD zatím souboj o pražského primátora jenom pozoruje, Lidové noviny 6. 10. 1998]. 
200 Koalice Důchodců za životní jistoty a Celostátního aktivu občanů. 
201 Koalice KDU-ČSL, ODA, DEU a US-DEU. 
202 Sdružení ČSNS, SZ, KAN, Demokratů 92, Masarykovy demokratické strany, Pravého bloku, Občanské 
koalice, Nezávislých a nezávislých kandidátů. 
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ČSSD 55 363 917 17,53 10 18,18 1,04 
Strana konzervativní smlouvy 11 5563 0,27 0 0 0 
Pražané Praze 55 33 095 1,59 0 0 0 
D = 7,5 
TI = 0,43 
TE = 15,37 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Hodnoty míry reprezentace napovídají, že jako nejvíce nadreprezentovaná skončila 

s 45% rozdílem oproti ideální reprezentaci KSČM. U všech tří ostatních stran v zastupitelstvu 

se míra reprezentace nacházela velmi blízko ideální reprezentaci. 

 

Protože dvě nejsilnější uskupení v zastupitelstvu nedokázala najít společnou řeč, 

o složení rady a o primátorovi rozhodl až třetí v pořadí. ČSSD mohla vytvořit většinovou 

koalici jak s ODS, tak s Unií pro Prahu, nakonec se přiklonila k ODS. Protože se sociální 

demokraté vyjadřovali k osobě Jana Koukala s výhradami, nabídla ODS na post primátora 

místo Jana Koukala zastupitele Jana Kasla. Po dvou náměstcích získala ODS a ČSSD. 

Kasl však neměl svou pozici nijak jistou, v listopadu roku 2000 byl téměř odvolán.203 

Opakovaně vystoupil s prohlášeními o korupčním prostředí na pražské radnici, které však 

nikdy nepodložil nějakým důkazem. Na protest proti neprůhledné politice nakonec svůj úřad 

koncem května roku 2002 složil.204 Několik týdnů poté řídilo pražský magistrát pět radních, 

dokud nebyl v polovině července za podpory sociálních demokratů a komunistů205 zvolen 

novým primátorem radní za ODS Igor Němec. Ten hned záhy deklaroval své odhodlání 

setrvat v primátorském křesle i po blížících se komunálních volbách.206 

 

3. 3. 2. 2. Volební obvody a volební výsledky v každém z nich 

1101 pražských volebních okrsků bylo rozděleno do deseti volebních obvodů 

následujícím způsobem: 

                                                 
203 [Stát ve státě, Týden, 29. 10. 2002]. 
204 [Pražský primátor Kasl rezignuje a opustí ODS, Lidové noviny 29. 5. 2002]. 
205 [Kasla v Praze střídá Němec, Hospodářské noviny 16. 7. 2002]. 
206 [Stát ve státě, Týden, 29. 10. 2002]. 
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Tabulka 111: Rozdělení Prahy na deset volebních obvodů v roce 1998 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných 
voličů207 

Praha 1-1101 55 1 065 721 
obvod č. 1 P 4 (225-250), Modřany (P 12), Lipence, Radotín, 

Zbraslav, Velká Chuchle, Lochkov, Šeberov, 
Újezd, Libuš, Kunratice 

5 96 627 

obvod č. 2 Jižní Město (P 11), Horní Měcholupy (P 15), 
Dolní Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy, Benice, 
Dubeč, Kolovraty, Královice, Křeslice, 
Uhříněves, Nedvězí 

6 104 164 

obvod č. 3 P 4 (162-290) 5 98 833 
obvod č. 4 P 5, Jihozápadní Město (P 13), Slivenec, Zličín, 

Řeporyje 
6 110 576 

obvod č. 5 P 10 5 100 775 
obvod č. 6 P 8, Troja, Březiněves, Dolní Chabry, Ďáblice 5 106 889 
obvod č. 7 P 9, Kyje (P 14), Kbely, Čakovice, Letňany, 

Satalice, Vinoř, Dolní Počernice, Horní 
Počernice, Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, 
Běchovice 

6 108 983 

obvod č. 8 P 6 (414, 417-504), Suchdol, Nebušice, Lysolaje, 
Přední Kopanina, Řepy 

6 98 623 

obvod č. 9 P 2 (37-69, 71), P 3 6 101 584 
obvod č. 10 P 1, P 2 (70, 72-81), P 6 (402-413, 415-416), P 7 5 138 667 
 

                                                 
207 Uvádím údaje získané v Archivu hlavního města Prahy. Na volební serveru ČSÚ www.volby.cz je zveřejněn 
jen celkový počet voličů všech deseti obvodů, a to 1 010 491. Sečtením počtu voličů v jednotlivých obvodech 
uvedených v Archivu hlavního města Prahy získáme číslo podstatně vyšší, totiž 1 065 721. 
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Mapa 45: Rozdělení Prahy na deset volebních obvodů v roce 1998 

 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava. 

 
Pokud bylo v Praze Olomouci zapsáno 1 010 491 voličů a volilo se 55 zastupitelů, 

mělo na každého zastupitele připadnout v průměru 18 372 voličů. V pětimandátovém obvodu 

by tak mělo v ideálním případě volit 91 863 voličů a hodnoty 87 270 a 95 455 jsou minimem 

a maximem, má-li být dodrženo pravidlo nejvýše pětiprocentní odchylky. V šestimandátovém 

obvodu by se mělo analogicky volit 110 235 voličů, přičemž minimum a maximum 

představují hodnoty 104 724 a 115 747.  

Z tabulky vyplývá, že méně než 5 % od ideálního počtu voličů se odchylovaly jen 

obvody 4 a 7. V ostatních případech byly všechny pětimandátové obvody příliš velké 

a všechny šestimandátové obvody příliš malé. Například vůbec největší volební obvod č. 10 

s 138 667 voliči byl pěti-, a nikoliv šestimandátový. 
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Tabulka 112: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 1208 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

Strana dem. socialismu 4 354 0,2 0 0 0 
KSČM 5 18 553 10,26 1 20 1,95 
Koalice DŽJ, CAO 5 944 0,52 0 0 0 
Národně demokratická strana 2 301 0,17 0 0 0 
Unie pro Prahu 5 47 623 26,33 1 20 0,76 
Humanistická aliance 5 1249 0,69 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 5 971 0,54 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 5 3449 1,91 0 0 0 
ODS 5 68 548 37,9 2 40 1,06 
ČSSD 5 33 195 18,36 1 20 1,09 
Pražané Praze 5 5661 3,13 0 0 0 
D = 13,49 
TI = 5,26 
TE = 16,67 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 113: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 2 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

Strana dem. socialismu 6 835 0,38 0 0 0 
KSČM 6 21 806 9,87 1 16,67 1,69 
Koalice DŽJ, CAO 6 1082 0,49 0 0 0 
Národně demokratická strana 2 200 0,09 0 0 0 
Unie pro Prahu 6 72 276 32,72 2 33,33 1,02 
Iniciativa pražských občanů 6 2982 1,35 0 0 0 
Humanistická aliance 6 814 0,37 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 6 1090 0,49 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 6 7144 3,23 0 0 0 
ODS 6 70 697 32 2 33,33 1,04 
ČSSD 6 37 384 16,92 1 16,67 0,99 
Pražané Praze 6 4605 2,08 0 0 0 
D = 7,7 
TI = 4,55 
TE = 14,29 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

                                                 
208 V tabulkách shrnujících výsledky za jednotlivé volební obvody vycházím z výsledků ČSÚ zveřejněných na 
stránkách www.volby.cz. 
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Tabulka 114: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 3 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KSČM 5 18 135 9,64 1 20 2,07 
Koalice DŽJ, CAO 5 1313 0,7 0 0 0 
Národně demokratická strana 2 206 0,11 0 0 0 
Unie pro Prahu 5 52 406 27,85 1 20 0,72 
Humanistická aliance 5 790 0,42 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 5 800 0,43 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 5 3473 1,85 0 0 0 
ODS 5 73 865 39,25 2 40 1,02 
ČSSD 5 32 732 17,39 1 20 1,15 
Pražané Praze 5 4462 2,37 0 0 0 
D = 13,73 
TI = 5,56 
TE = 16,67 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 115: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 4 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KSČM 6 17 859 8 0 0 0 
Koalice DŽJ, CAO 4 967 0,43 0 0 0 
Národně demokratická strana 6 367 0,16 0 0 0 
Unie pro Prahu 6 60 257 27,01 2 33,33 1,23 
Iniciativa pražských občanů 6 3751 1,68 0 0 0 
Humanistická aliance 6 3099 1,39 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 6 1014 0,45 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 6 7989 3,58 0 0 0 
ODS 6 91 823 41,15 3 50 1,22 
ČSSD 6 33 938 15,21 1 16,67 1,1 
Pražané Praze 6 2061 0,92 0 0 0 
D = 16,62 
TI = 4,76 
TE = 14,29 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 116: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 5 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KSČM 5 19 840 10,37 1 20 1,93 
Koalice DŽJ, CAO 3 1003 0,52 0 0 0 
Národně demokratická strana 5 213 0,11 0 0 0 
Unie pro Prahu 5 51 414 26,88 1 20 0,74 
Iniciativa pražských občanů 5 941 0,49 0 0 0 
Humanistická aliance 5 454 0,24 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 5 835 0,44 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 5 6454 3,37 0 0 0 
ODS 5 72 064 37,68 2 40 1,06 
ČSSD 5 35 491 18,56 1 20 1,08 
Pražané Praze 5 2555 1,34 0 0 0 
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D = 13,39 
TI = 5,26 
TE = 16,67 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 117: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 6 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KSČM 5 22 232 13,08 1 20 1,53 
Koalice DŽJ, CAO 5 1077 0,63 0 0 0 
Národně demokratická strana 2 199 0,12 0 0 0 
Unie pro Prahu 5 41 957 24,69 1 20 0,81 
Iniciativa pražských občanů 5 4031 2,37 0 0 0 
Humanistická aliance 5 512 0,3 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 5 1273 0,75 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 5 4813 2,83 0 0 0 
ODS 5 61 266 36,05 2 40 1,11 
ČSSD 5 31 333 18,43 1 20 1,09 
Pražané Praze 5 1274 0,75 0 0 0 
D = 12,44 
TI = 5,26 
TE = 16,67 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 118: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 7 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KSČM 6 25 066 11,22 1 16,67 1,49 
Koalice DŽJ, CAO 6 1721 0,77 0 0 0 
Národně demokratická strana 2 313 0,14 0 0 0 
Unie pro Prahu 6 52 673 23,57 2 33,33 1,41 
Humanistická aliance 6 1055 0,47 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 6 1580 0,71 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 6 6772 3,03 0 0 0 
ODS 6 83 334 37,3 2 33,33 0,89 
ČSSD 6 45 349 20,3 1 16,67 0,82 
Pražané Praze 6 5573 2,49 0 0 0 
D = 15,21 
TI = 5 
TE = 14,29 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 119: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 8 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KSČM 6 32 469 12,27 1 16,67 1,36 
Koalice DŽJ, CAO 6 1126 0,43 0 0 0 
Národně demokratická strana 6 884 0,33 0 0 0 
Unie pro Prahu 6 85 947 32,48 2 33,33 1,03 
Humanistická aliance 6 1114 0,42 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 6 1202 0,45 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 6 7069 2,67 0 0 0 
ODS 6 85 494 32,3 2 33,33 1,03 
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ČSSD 6 44 086 16,66 1 16,67 1 
Strana konzervativní smlouvy 6 2523 0,95 0 0 0 
Pražané Praze 6 2735 1,03 0 0 0 
D = 6,29 
TI = 4,76 
TE = 14,29 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 120: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 9 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KSČM 6 18 513 8,36 1 16,67 1,99 
Koalice DŽJ, CAO 6 1419 0,64 0 0 0 
Národně demokratická strana 3 207 0,09 0 0 0 
Unie pro Prahu 6 59 343 26,79 2 33,33 1,24 
Iniciativa pražských občanů 6 2513 1,13 0 0 0 
Humanistická aliance 6 2078 0,94 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 6 1484 0,67 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 6 4705 2,12 0 0 0 
ODS 6 88 884 40,12 2 33,33 0,83 
ČSSD 6 40 162 18,13 1 16,67 0,92 
Pražané Praze 6 2241 1,01 0 0 0 
D = 14,85 
TI = 4,76 
TE = 14,29 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Tabulka 121: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 1998 v obvodě č. 10 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

Strana dem. socialismu 5 515 0,27 0 0 0 
KSČM 5 13 504 7,01 0 0 0 
Koalice DŽJ, CAO 5 949 0,49 0 0 0 
Národně demokratická strana 2 103 0,05 0 0 0 
Unie pro Prahu 5 58 971 30,63 2 40 1,31 
Iniciativa pražských občanů 5 7518 3,9 0 0 0 
Humanistická aliance 5 691 0,36 0 0 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 5 1060 0,55 0 0 0 
Dohoda pro Prahu 5 4198 2,18 0 0 0 
ODS 5 69 802 36,26 2 40 1,1 
ČSSD 5 30 247 15,71 1 20 314,2 
Strana konzervativní smlouvy 5 3040 1,58 0 0 0 
Pražané Praze 5 1928 1 0 0 0 
D = 16,11 
TI = 4,76 
TE = 16,67 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
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3. 3. 2. 3. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou jednoho a pěti volebních obvodů tak, jak byly vytyčeny ve 

volbách v roce 2002.  

Volební výsledky zaznamenané v jednotlivých volebních okrscích v roce 1998 jsem 

získala v hlavní spisovně Archivu hlavního města Prahy. Zde archivované údaje jsou 

kompletní, od oficiálních výsledků zveřejněných ČSÚ na serveru www.volby.cz se však liší. 

Konkrétně se neshodují výsledky zaznamenané v obvodech č. 2 a 7 u všech kandidujících 

uskupení a v obvodu č. 8 v případě ČSSD. Největší rozdíl se týká ODS v obvodu č. 7, pro 

kterou bylo podle záznamů v archivu odevzdáno o 1820 hlasů více než podle údajů ČSÚ, což 

činí osm desetin procenta hlasů odevzdaných v obvodu č. 7. 

Pro modelové situace v roce 1998 počítám vždy s dělitelem Saint-Laguë a neexistující 

uzavírací klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 1994 skutečně platily. Zohledňuji 

skutečnost, že Strana demokratického socialismu kandidovala v roce 1998 jen ve třech 

obvodech (obvody 1, 2 a 10), Iniciativa pražských občanů v šesti (obvody 2, 4, 5, 6, 9 a 10) 

a Strana konzervativní smlouvy ve dvou obvodech (obvody 8 a 10). 

 
A. Jediný volební obvod 

Tabulka 122: Výsledky 1998, byla-li by Praha jediným volebním obvodem  

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

Strana demokratického socialismu 0 0 0 0,08 0 
KSČM 6 - 2 10,91 10,02 1,09 
Koalice DŽJ, CAO 0 0 0 0,56 0 
Národně demokratická strana 0 0 0 0,14 0 
Unie pro Prahu 16 0 29,09 28,07 1,04 
Iniciativa pražských občanů 1 + 1 1,82 1,05 1,73 
Humanistická aliance 0 0 0 0,57 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,54 0 
Dohoda pro Prahu 1 + 1 1,82 2,7 0,67 
ODS 20 - 1 36,36 36,88 0,99 
ČSSD 10 0 18,18 17,53 1,04 
Strana konzervativní smlouvy 0 0 0 0,27 0 
Pražané Praze 1 + 1 1,82 1,59 1,14 
D = 3,56 
TI = 0,83 
TE = 1,01 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

Představovala-li by Praha v roce 1998 jediný volební obvod, zasedlo by 

v zastupitelstvu sedm ze třinácti kandidujících subjektů. Na rozdíl od skutečných výsledků by 

se tak do zastupitelstva probojovala i Iniciativa pražských občanů, Dohoda pro Prahu 
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a Pražané Praze, tato uskupení by získala po jednom mandátu. O dva mandáty by naopak 

přišla KSČM, o jeden ODS. 

Nejvíce nadreprezentovanou by se stala Iniciativa pražských občanů, nejvíce 

podreprezentovanou Dohoda pro Prahu. Index Loosemore-Hanby by byl oproti skutečným 

výsledkům snížil o více než polovinu. Spodní práh by se téměř zdvojnásobil, zatímco horní 

práh by se snížil více než patnáctkrát oproti skutečnosti. 

 

B. Rozvržení obvodů z roku 2002 

V roce 2002 vytyčili pražští radní pět stejně velkých volebních obvodů.209 Okrsky 

byly k jednotlivým obvodům přiřazeny následovně: 

Tabulka 123: Rozdělení Prahy v roce 1998 na pět volebních obvodů z roku 2002 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných 
voličů210 

Praha 1-1101 55 1 065 721 
obvod č. 1 P 1, P 2, P 6, P 7, Suchdol, Nebušice, Lysolaje, 

Přední Kopanina, Troja 
11 255 483 

obvod č. 2 P 5, Modřany (P 12), Jihozápadní Město (P 13), 
Lipence, Radotín, Slivenec, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lochkov, Libuš, Zličín, Řepy, Řeporyje 

11 194 784 

obvod č. 3 P 4, Jižní Město (P 11), Šeberov, Újezd, 
Kunratice, Křeslice 

11 198 661 

obvod č. 4 P 3, P 10, Horní Měcholupy (P 15), Dolní 
Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy, Benice, 
Dubeč, Kolovraty, Královice, Uhříněves, Nedvězí 

11 200 439 

obvod č. 5 P 8, P 9, Kyje (14), Březiněves, Dolní Chabry, 
Ďáblice, Kbely, Čakovice, Letňany, Satalice, 
Vinoř, Dolní Počernice, Horní Počernice, 
Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Běchovice 

11 215 156 

 

                                                 
209 Vhledem k nárůstu členů „velkého“ pražského zastupitelstva z 55 na 70 v roce 2002 bylo ve volbách v roce 
2002 voleno v pěti čtrnáctimandátových obvodech. Při aplikaci rozvržení volebních obvodů z roku 2002 na 
volební výsledky zaznamenané v roce 1994 počítám s pěti jedenáctimandátovými obvody.  
210 Uvádím údaje získané v Archivu hlavního města Prahy.  
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Mapa 46: Rozdělení Prahy v roce 1998 na pět volebních obvodů z roku 2002 

 
Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava. 
 
Tabulka 124: Výsledky 1998 při rozdělení Prahy do obvodů z roku 2002 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

Strana demokratického socialismu 0 0 0 0,08 0 
KSČM 5 - 3 9,09 10,02 0,91 
Koalice DŽJ, CAO 0 0 0 0,56 0 
Národně demokratická strana 0 0 0 0,14 0 
Unie pro Prahu 17 + 1 30,91 28,07 1,1 
Iniciativa pražských občanů 0 0 0 1,05 0 
Humanistická aliance 0 0 0 0,57 0 
Koalice SPR-RSČ, SDČR 0 0 0 0,54 0 
Dohoda pro Prahu 0 0 0 2,7 0 
ODS 23 + 2 41,82 36,88 1,13 
ČSSD 10 0 18,18 17,53 1,04 
Strana konzervativní smlouvy 0 0 0 0,27 0 
Pražané Praze 0 0 0 1,59 0 
D = 8,43 
TI = 0,63 
TE = 7,71 
Zdroj: Archiv hlavního města Prahy, vlastní výpočet. 

 
Pokud v Praze v roce 1998 bylo vytvořeno pět stejně velikých volebních obvodů tak, 

jak byly vytyčeny o čtyři roky později, v zastupitelstvu by zasedly opět jen čtyři největší 
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strany se ziskem přes 10 % hlasů. KSČM by pozbyla tři mandáty, které by si připsaly ODS 

(dva mandáty) a Unie pro Prahu (jeden mandát).  

KSČM by se stala jedinou mírně podreprezentovanou stranou v zastupitelstvu 

s rozdílem 9 % oproti ideální reprezentaci. Nejnadreprezentovanější by skončila ODS s 13% 

nadreprezentací. Index Loosemore-Hanby by se mírně zvýšil, výrazně by narostl horní 

celoobecní práh.  
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3. 3. 3. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2002 

 

3. 3. 3. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy 

V roce 2002 rozhodovala o počtu zastupitelů a volebních obvodů již nikoliv rada, ale 

zastupitelstvo, v němž většina patřila stále ODS a ČSSD. To se rozhodlo zvýšit kvůli 

nedostatku lidí zasedajících ve výborech a komisích211 počet zastupitelů z 55 na maximální 

povolený počet 70.212 Ponechat deset volebních obvodů z komunálních voleb v roce 1998 už 

nový volební zákon neumožňoval, zastupitelé proto zvažovali jeden nebo pět volebních 

obvodů. Nakonec zvítězila druhá varianta, přičemž v každém z pěti obvodů se volilo čtrnáct 

zastupitelů.213  

Volební kampani dominovalo téma korupce a intrik v reakci na nařčení vznesená 

Janem Kaslem.214 ODS nominovala na primátora starostu Prahy 6 Pavla Béma, nikoliv 

dosavadního primátora Igora Němce, který sklidil ostrou kritiku za své nekompetentní 

chování při povodních v srpnu roku 2002.215 O stejný post se ucházel za ČSSD ekonomický 

náměstek primátora Jiří Paroubek či bývalý primátor Jan Kasl, který krátce poté, co na funkci 

primátora rezignoval, opustil řady ODS a v červenci založil stranu Evropští demokraté. 

Podle nového volebního zákona bylo nutné překonat pětiprocentní uzavírací klauzuli. 

Z dvaceti kandidujících uskupení dosáhlo na mandát v zastupitelstvu sedm. Zvítězila ODS 

s třiceti mandáty, následovaná Evropskými demokraty s patnácti, ČSSD s dvanácti a KSČM 

s osmi mandáty. Po dvou zastupitelích obdržela ještě US-DEU a koalice SNK, SOS a Strany 

zelených, KDU-ČSL prosadila do zastupitelstva jen jednoho svého kandidáta. Velkým 

překvapením byl jednak úspěch Evropských demokratů, jednak výrazné oslabení US-DEU, 

kterou vedl dlouholetý pražský zastupitel Michael Hvížďala. 

 
Tabulka 125: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2002 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 70 204 453 4,56 1 1,43 0,31 
ČSNS 70 18 442 0,41 0 0 0 
ČSSD 70 656 936 14,66 12 17,14 1,17 
Strana za životní jistoty 32 6408 0,14 0 0 0 
KSČM 70 485 322 10,83 8 11,43 1,06 
                                                 
211 [Členů zastupitelstva Prahy bude o 15 více, MF Dnes, 31: 10. 2002]. 
212 [Paragraf 48 odstavec 1 Zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze].  
213 Pro zvýšení počtu zastupitelů a stanovení pěti volebních obvodů se vyslovili zastupitelé ODS, ČSSD a 
KSČM. Proti hlasovala většina zastupitelů US a někteří zastupitelé za KDU-ČSL [Hlasování Zastupitelstva 
hlavního města Prahy 30. 5. 2002, http://magistrat.praha-
mesto.cz/default.aspx?ido=4550&sh=182243675&path=aplikace&apl=hlasovani&case=detail&hUsn=20020518
&hObd=2, cit. k 26. 10. 2008]. 
214 [Boj o Němcovo místo, Lidové noviny 31. 10. 2002]. 
215 [ODS chce místo Němce Béma, idnes.cz 2. 9. 2002]. 
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ODS 70 1 592 119 35,54 30 42,86 1,21 
Strana demokrat.socialismu 14 1554 0,03 0 0 0 
Česká pravice 53 7342 0,16 0 0 0 
Humanistická aliance 70 14 569 0,33 0 0 0 
US-DEU 69 252 540 5,64 2 2,86 0,51 
Republikáni Miroslava Sládka 59 8816 0,2 0 0 0 
Strana občanského porozumění 4  451 0,01 0 0 0 
Národní sjednocení 53 4164 0,09 0 0 0 
Nezávislí pro Prahu 69 139 442 3,11 0 0 0 
Soc. dem. aliance nezávislých 20 5074 0,11 0 0 0 
Pražané Praze - Praha Pražanům 7 2994 0,07 0 0 0 
Pravý Blok, Strana zdr. rozumu 69 29 568 0,66 0 0 0 
Sdružení nezávislých, SZ, SOS 70 225 530 5,3 2 2,86 0,54 
Reformní demokratická strana 14 1339 0,03 0 0 0 
Demokraté Jana Kasla 70 822 894 18,37 15 21,43 1,17 
D = 13,58 
TI = 0,55 
TE = 3,58 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Nejvíce nadreprezentovaná skončila ODS s mírou reprezentace 1,21. Nejvíce 

podreprezentovanou ze stran přítomných v zastupitelstvu se stala KDU-ČSL s rozdílem 69 % 

od ideální reprezentace. 

Jedenáct křesel v radě si rozdělila ODS a ČSSD v poměru sedm ku čtyřem. Koalici 

ODS a Evropských demokratů zabránila především ostrá kritika Jana Kasla na adresu ODS. 

Kaslův záměr spojit se s ČSSD a odsunout ODS do opozice rovněž nevyšel.216 Primátorem 

byl zvolen Pavel Bém, po dvou náměstcích primátora získala ODS a ČSSD. 

 

3. 3. 3. 2. Volební obvody a volební výsledky v každém z nich 

1105 pražských volebních okrsků bylo rozděleno do pěti volebních obvodů 

následujícím způsobem: 

Tabulka 126: Rozdělení Prahy na pět volebních obvodů v roce 2002 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných 
voličů 

Praha 1-1105 55 984 932 
obvod č. 1 P 1, P 2, P 6, P 7, Suchdol, Nebušice, Lysolaje, 

Přední Kopanina, Troja 
14 204 893 

obvod č. 2 P 5, Modřany (P 12), Jihozápadní Město (P 13), 
Lipence, Radotín, Slivenec, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lochkov, Libuš, Zličín, Řepy, Řeporyje 

14 195 281 

obvod č. 3 P 4, Jižní Město (P 11), Šeberov, Újezd, 
Kunratice, Křeslice 

14 189 624 

                                                 
216 [Primátorem bude Bém, Večerník Praha 13. 11. 2002]. 
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obvod č. 4 P 3, P 10, Horní Měcholupy (P 15), Dolní 

Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy, Benice, 
Dubeč, Kolovraty, Královice, Uhříněves, Nedvězí 

14 190 743 

obvod č. 5 P 8, P 9, Kyje (14), Březiněves, Dolní Chabry, 
Ďáblice, Kbely, Čakovice, Letňany, Satalice, 
Vinoř, Dolní Počernice, Horní Počernice, 
Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Běchovice 

14 204 391 

 
Mapa 47: Rozdělení Prahy na pět volebních obvodů v roce 2002 

 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava. 

 
Pokud bylo v Praze zapsáno 984 932 voličů a volilo se 70 zastupitelů, mělo na 

každého zastupitele připadnout v průměru 14 070 voličů. Ve čtrnáctimandátovém obvodu by 

tak mělo v ideálním případě volit 196 986 voličů a hodnoty 187 138 a 206 835 jsou minimem 

a maximem, má-li být dodrženo pravidlo nejvýše pětiprocentní odchylky. Z tabulky vyplývá, 

že všech pět volebních obvodů se od ideálního počtu voličů odchylovalo o méně než 5 %. 
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Tabulka 127: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 2002 v obvodě č. 1 

D = 13,58 
TI = 2,8 
TE = 3,73 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 128: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 2002 v obvodě č. 2 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 14 33 218 3,97 0 0 0 
ČSNS 14 2871 0,34 0 0 0 
ČSSD 14 109 826 13,12 2 14,29 1,09 
Strana za životní jistoty 12 1215 0,15 0 0 0 
KSČM 14 82 669 9,88 1 7,14 0,72 
ODS 14 293 043 35,01 6 42,86 1,22 
Česká pravice 14  730 0,09 0 0 0 
Humanistická aliance 14 3098 0,37 0 0 0 
US-DEU 13 54 938 6,56 1 7,14 1,09 
Republikáni Miroslava Sládka 12 1727 0,21 0 0 0 
Národní sjednocení 13 1406 0,17 0 0 0 
Nezávislí pro Prahu 13 25 335 3,03 0 0 0 
Soc. dem. aliance nezávislých 3 370 0,04 0 0 0 
Pražané Praze - Praha Pražanům 1 870 0,1 0 0 0 
Pravý Blok, Strana zdr. rozumu 14 3433 0,41 0 0 0 
Sdružení nezávislých, SZ, SOS 14 30 835 3,68 0 0 0 
Demokraté Jana Kasla 14 191 494 22,88 4 28,57 1,25 
D = 15,3 
TI = 2,82 
TE = 3,5 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 14 57 619 5,62 1 7,14 0,31 
ČSNS 14 2335 0,23 0 0 0 
ČSSD 14 134 215 13,09 2 14,29 1,17 
Strana za životní jistoty 12 1769 0,17 0 0 0 
KSČM 14 96 197 9,38 1 7,14 1,06 
ODS 14 382 309 37,3 6 42,85 1,21 
Česká pravice 14 2207 0,22 0 0 0 
Humanistická aliance 14 2679 0,26 0 0 0 
US-DEU 13 66 939 6,53 1 7,14 0,51 
Republikáni Miroslava Sládka 12 1553 0,15 0 0 0 
Národní sjednocení 13  790 0,08 0 0 0 
Nezávislí pro Prahu 13 39 664 3,87 0 0 0 
Soc. dem. aliance nezávislých 3  410 0,04 0 0 0 
Pražané Praze - Praha Pražanům 1  700 0,07 0 0 0 
Pravý Blok, Strana zdr. rozumu 14 13 795 1,35 0 0 0 
Sdružení nezávislých, SZ, SOS 14 39 512 3,85 0 0 0,54 
Reformní demokratická strana 14 1339 0,13 0 0 0 
Demokraté Jana Kasla 14 181 024 17,66 3 21,43 1,17 
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Tabulka 129: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 2002 v obvodě č. 3 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 14 38 049 4,36 0 0 0 
ČSNS 14 4814 0,55 0 0 0 
ČSSD 14 128 740 14,76 2 14,29 0,97 
Strana za životní jistoty 7 1405 0,16 0 0 0 
KSČM 14 101 630 11,65 2 14,29 1,23 
ODS 14 293 329 33,62 6 42,86 1,27 
Česká pravice 13 2350 0,27 0 0 0 
Humanistická aliance 14 4037 0,46 0 0 0 
US-DEU 14 47 220 5,41 0 0 0 
Republikáni Miroslava Sládka 12 1917 0,22 0 0 0 
Strana občanského porozumění 4 451 0,05 0 0 0 
Národní sjednocení 7 409 0,05 0 0 0 
Nezávislí pro Prahu 14 17 424 2 0 0 0 
Soc. dem. aliance nezávislých 14 3696 0,42 0 0 0 
Pražané Praze - Praha Pražanům 2  646 0,07 0 0 0 
Pravý Blok, Strana zdr. rozumu 14 4362 0,5 0 0 0 
Sdružení nezávislých, SZ, SOS 14 71 767 8,23 1 7,14 0,87 
Demokraté Jana Kasla 14 150 240 17,22 3 21,43 1,24 
D = 16,09 
TI = 2,84 
TE = 3,79 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
Tabulka 130: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 2002 v obvodě č. 4 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 14 40 546 4,55 0 0 0 
ČSNS 14 3568 0,4 0 0 0 
ČSSD 14 145 730 16,37 3 21,43 1,31 
Strana za životní jistoty 6 1449 0,16 0 0 0 
KSČM 14 97 156 10,91 2 14,29 1,31 
ODS 14 317 838 35,7 6 42,86 1,2 
Strana demokrat.socialismu 14 1554 0,17 0 0 0 
Česká pravice 9 777 0,09 0 0 0 
Humanistická aliance 14 2695 0,3 0 0 0 
US-DEU 14 46 961 5,28 0 0 0 
Republikáni Miroslava Sládka 12 1684 0,19 0 0 0 
Národní sjednocení 14 1224 0,14 0 0 0 
Nezávislí pro Prahu 14 22 786 2,56 0 0 0 
Soc. dem. aliance nezávislých 1 157 0,02 0 0 0 
Pražané Praze - Praha Pražanům 2 430 0,05 0 0 0 
Pravý Blok, Strana zdr. rozumu 14 3565 0,4 0 0 0 
Sdružení nezávislých, SZ, SOS 14 37 497 4,21 0 0 0 
Demokraté Jana Kasla 14 164 620 18,49 3 21,43 1,16 
D = 18,53 
TI = 2,8 
TE = 3,47 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
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Tabulka 131: Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města v roce 2002 v obvodě č. 5 

  
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 14 35 021 4,1 0 0 0 
ČSNS 14 4854 0,57 0 0 0 
ČSSD 14 138 425 16,19 3 21,43 1,32 
Strana za životní jistoty 3 570 0,07 0 0 0 
KSČM 14 107 670 12,59 2 14,29 1,13 
ODS 14 305 600 35,74 6 42,86 1,2 
Česká pravice 10 1278 0,15 0 0 0 
Humanistická aliance 14 2060 0,24 0 0 0 
US-DEU 14 36 482 4,27 0 0 0 
Republikáni Miroslava Sládka 11 1935 0,23 0 0 0 
Národní sjednocení 5 335 0,04 0 0 0 
Nezávislí pro Prahu 14 34 233 4 0 0 0 
Soc. dem. aliance nezávislých 1 441 0,05 0 0 0 
Pražané Praze - Praha Pražanům 1 348 0,04 0 0 0 
Pravý Blok, Strana zdr. rozumu 14 4413 0,52 0 0 0 
Sdružení nezávislých, SZ, SOS 14 45 919 5,37 1 7,14 1,33 
Demokraté Jana Kasla 14 135 516 15,85 2 14,29 0,9 
D = 15,84 
TI = 2,77 
TE = 3,43 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 
 
3. 3. 3. 3. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou jednoho volebního obvodu, která byla aplikována v letech 

1994 a 2006. Variantu deseti volebních obvodů tak, jak byly vytyčeny v roce 1998, jsem 

ponechala stranou, neboť nový zákon o volbách do zastupitelstev v obcích již pro města 

velikosti Prahy pěti- a šestimandátové obvody nepovoloval. 

Volební výsledky jsem čerpala z volebního serveru ČSÚ www.volby.cz, kde jsou 

uvedeny i data za jednotlivé volební okrsky.  

Pro modelovou situaci počítám s D´Hondtovým dělitelem a pětiprocentní uzavírací 

klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 2002 skutečně platily.  

 
A. Jediný volební obvod 

Tabulka 132: Výsledky 2002, byla-li by Praha jediným volebním obvodem  

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

KDU-ČSL 0 - 1 0 4,56 0 
ČSNS 0 0 0 0,41 0 
ČSSD 11 - 1 15,71 14,66 1,07 
Strana za životní jistoty 0 0 0 0,14 0 
KSČM 8 0 11,43 10,83 1,06 
ODS 29 - 1 41,43 35,54 1,17 
Strana demokrat.socialismu 0 0 0 0,03 0 
Česká pravice 0 0 0 0,16 0 
Humanistická aliance 0 0 0 0,33 0 
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US-DEU 4 + 2 5,71 5,64 1,01 
Republikáni Miroslava Sládka 0 0 0 0,2 0 
Strana občanského porozumění 0 0 0 0,01 0 
Národní sjednocení 0 0 0 0,09 0 
Nezávislí pro Prahu 0 0 0 3,11 0 
Sociálně dem. aliance nezávislých 0 0 0 0,11 0 
Pražané Praze - Praha Pražanům 0 0 0 0,07 0 
Pravý Blok, Strana zdravého rozumu 0 0 0 0,66 0 
Sdružení nezávislých, SZ, SOS 4 + 2 5,71 5,3 1,08 
Reformní demokratická strana 0 0 0 0,03 0 
Demokraté Jana Kasla 14 - 1 20 18,37 1,09 
D = 9 78 
TI = 0,63 
TE = 0 66 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Představovala-li by Praha v roce 2002 jediný volební obvod, zasedlo by 

v zastupitelstvu šest ze dvaceti kandidujících subjektů, tedy o jeden méně než ve skutečnosti. 

Ze zastupitelstva by vypadla KDU-ČSL kvůli pětiprocentní uzavírací klauzuli, kterou by bylo 

nutné překonat na celoobecní úrovni (ve volbách v roce 2002 se KDU-ČSL podařilo tuto 

hranici překonat ve volebním obvodu č. 1, kde také obdržela svůj jediný mandát). Z důvodu 

uzavírací klauzule by se do zastupitelstva nedostali ani Nezávislí pro Prahu. 

O dva mandáty by si polepšila US-DEU a koalice Sdružení nezávislých, Strany 

zelených a Strany pro otevřenou společnost. Jeden mandát by naopak ztratily KDU-ČSL, 

ČSSD, ODS a Demokraté Jana Kasla.  

Míra reprezentace by se oproti skutečnosti přiblížila ideální reprezentaci. Všechna 

uskupení v zastupitelstvu by byla nadreprezentovaná, nejvíce ODS a rozdílem 17 % oproti 

ideální reprezentaci. Index Loosemore-Hanby by se snížil, přesto by zůstal poměrně vysoký. 

horní práh by poklesl více než osmkrát. Pro přítomnost subjektů v zastupitelstvu by tak již 

nebylo klíčové překonání horního prahu, ale zákonem pevně stanovené uzavírací klauzule. 
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3. 3. 4. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2006 

 

3. 3. 4. 1. Okolnosti voleb a složení Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy 

Pro zatím poslední komunální volby v roce 2006 ponechalo opět zastupitelstvo, 

ovládané koalicí ODS a ČSSD, celé území Prahy jediným volebním obvodem, v němž se 

volilo všech 70 zastupitelů. Zvažovala se ještě varianta pěti či sedmi volebních obvodů,217 

nakonec však ODS vsadila na popularitu primátora Pavla Béma a rozhodla se území Prahy 

nedělit. Byla-li by totiž Praha rozdělena do více volebních obvodů, mohl Pavel Bém stanout 

v čele kandidátky jen v jediném volebním obvodě. Jako lídr celopražské kandidátky mohl 

podle předvolebních analýz ODS straně pomoci získat o tři až čtyři křesla více.218 

Volební kampaň byla vedena jako souboj dvou největších politických stran ODS 

a ČSSD, které spolu po dvě volební období v hlavním městě vládly. Proti oblíbenému 

primátorovi Prahy219 nasadila ČSSD Petru Buzkovou, která dlouhodobě vedla žebříčky 

popularity českých politiků.220 Tématem předvolební kampaně se stala jednoznačně dopravní 

situace v hlavním městě, ať už se hovořilo o dostavbě vnitřního okruhu, cyklostezkách či 

nových stanicích metra.221 

Mandát mohl být přidělen opět jen kandidátní listině, která získala více než pět procent 

všech hlasů. Pouze pět z čtyřiadvaceti kandidujících uskupení obdrželo křeslo 

v zastupitelstvu. Výraznou nadpoloviční většinu 42 mandátů získala ODS, následovaná 

s velkým odstupem ČSSD s dvanácti, KSČM s šesti, Stranou zelených s šesti a SNK-ED se 

čtyřmi zastupiteli. Ani na jeden mandát nedosáhla KDU-ČSL, která se od roku 1990 

probojovala do pražského zastupitelstva vždy jen těsně.  

 
Tabulka 133: Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2006 

 
počet 

kandidátů 
obdržené 
hlasy 

procento 
hlasů 

obdržené 
mandáty 

procento 
mandátů 

míra 
reprezentace 

Nezávislí pro Prahu 70 287 282 1,09 0 0 0 
Politika 21 6 3519 0,01 0 0 0 
ČSSD 70 4 197 631 15,88 12 17,14 1,08 
SNK Evropští demokraté 70 1 424 620 5,39 4 5,71 1,06 
Věci veřejné 66 158 110 0,6 0 0 0 

                                                 
217 [Jak vyhrát komunální volby? ODS sází v Praze na volební inženýrství, Hospodářské noviny 6. 2. 2006]. 
218 [Jak vyhrát komunální volby? ODS sází v Praze na volební inženýrství, Hospodářské noviny 6. 2. 2006]. 
219 Podle výzkumu popularity politiků agentury STEM byl Pavel Bém v říjnu roku 2006, tedy krátce před 
komunálními volbami, druhým nejoblíbenějším politikem v zemi [Výzkum STEM Trendy 10/2006, 
http://www.stem.cz/clanek/1151, cit. k 26. 10. 2008]. 
220 Podle průzkumu agentury IVVM vedla Petra Buzková žebříček nejpopulárnějších českých politiků již v září 
roku 1998 [IVVM: Buzková stále na špičce popularity, některé ministry občané neznají, Hospodářské noviny 
22. 9. 1998]. Ještě v květnu roku 2006 skončila v průzkumu popularity politiků agentury STEM na třetím místě 
[Výzkum STEM Trendy 5/2006, http://www.stem.cz/clanek/1083, cit. k 26. 8.2008]. 
221 [Nikdo Praze nemůže dát, co jí politici dokáží slíbit, Hospodářské noviny 18. 10. 2006]. 
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KDU-ČSL, Nestraníci 70 861 818 3,26 0 0 0 
ČSNS 56 48 580 0,18 0 0 0 
ODS 70 14 389 435 54,43 42 60 1,1 
Zelení, SONOB222 70 264 791 1 0 0 0 
KSČM 70 2 096 785 7,93 6 8,57 1,08 
Právo a Spravedlnost 70 47 636 0,18 0 0 0 
Strana zdravého rozumu 70 61 083 0,23 0 0 0 
Volba pro město 69 246 038 0,93 0 0 0 
Humanistická strana 19 8303 0,03 0 0 0 
Svobodní 33 6860 0,03 0 0 0 
Strana zelených 70 2 062 958 7,8 6 8,57 1,1 
Pravý Blok 41 64 731 0,24 0 0 0 
Koruna Česká223 23 15 535 0,06 0 0 0 
Strana občanské sebeobrany 68 34 190 0,13 0 0 0 
Strana rovnost šancí 20 46 043 0,17 0 0 0 
Nez. demokraté V. Železného 68 22 510 0,09 0 0 0 
Národní strana 27 7208 0,03 0 0 0 
Česká pravice 9 2415 0,01 0 0 0 
Nezávislí 70 79 247 0,3 0 0 0 
D = 8,57 
TI = 0,64 
TE = 0,67 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Nejvíce nadreprezentovaná skončila ODS a Strana zelených s mírou reprezentace 1,1. 

Všech pět stran v zastupitelstvu je nadreprezentovaných, od ideální reprezentace se nicméně 

neodlišují nijak zásadním způsobem.  

I přes svou jednoznačnou dominanci nesestavila ODS jednobarevnou radu, nýbrž do ní 

přizvala ještě po jednom zastupiteli za Stranu zelených a SNK-ED. Primátorské křeslo obhájil 

Pavel Bém. ODS si připsala tři křesla náměstků primátora, zatímco SNK-ED jedno. 

 

3. 3. 4. 2. Alternativní vytyčení volebních obvodů 

Počítala jsem s variantou pěti volebních obvodů, která byla aplikována v roce 2002. 

Variantu deseti volebních obvodů tak, jak byly vytyčeny v roce 1998, jsem ponechala stranou, 

neboť nový zákon o volbách do zastupitelstev v obcích již pro města velikosti Prahy pěti- 

a šestimandátové obvody nepovoloval. 

Volební výsledky jsem čerpala z volebního serveru ČSÚ www.volby.cz, kde jsou 

uvedeny i data za jednotlivé volební okrsky.  

Pro modelovou situaci počítám s D´Hondtovým dělitelem a pětiprocentní uzavírací 

klauzulí, tedy s podmínkami, jaké v roce 2006 skutečně platily.  

 

                                                 
222 Koalice Zelených a Sdružení ochrany nájemníků a ostatního bydlení. 
223 Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska. 
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A. Rozvržení obvodů z roku 2002 

V roce 2002 vytyčili pražští radní pět stejně velkých volebních obvodů. Okrsky byly 

k jednotlivým obvodům přiřazeny následovně: 

Tabulka 134: Rozdělení Prahy v roce 2006 na pět volebních obvodů z roku 2002 

území volební okrsky velikost 
obvodu 

počet zapsaných 
voličů 

Praha 1-1112 55 971 000 
obvod č. 1 P 1, P 2, P 6, P 7, Suchdol, Nebušice, Lysolaje, 

Přední Kopanina, Troja 
14 192 314 

obvod č. 2 P 5, Modřany (P 12), Jihozápadní Město (P 13), 
Lipence, Radotín, Slivenec, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lochkov, Libuš, Zličín, Řepy, Řeporyje 

14 198 679 

obvod č. 3 P 4, Jižní Město (P 11), Šeberov, Újezd, 
Kunratice, Křeslice 

14 182 623 

obvod č. 4 P 3, P 10, Horní Měcholupy (P 15), Dolní 
Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy, Benice, 
Dubeč, Kolovraty, Královice, Uhříněves, Nedvězí 

14 188 657 

obvod č. 5 P 8, P 9, Kyje (14), Březiněves, Dolní Chabry, 
Ďáblice, Kbely, Čakovice, Letňany, Satalice, 
Vinoř, Dolní Počernice, Horní Počernice, 
Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Běchovice 

14 208 727 

 
Mapa 48: Rozdělení Prahy v roce 2006 na pět volebních obvodů z roku 2002 

 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava. 
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Tabulka 135: Výsledky 2006 při rozdělení Prahy do obvodů z roku 2002 

 
obdržené 
mandáty 

rozdíl se 
skutečností 

procento 
mandátů 

procento 
hlasů 

míra 
reprezentace 

Nezávislí pro Prahu 0 0 0 1,09 0 
Politika 21 0 0 0 0,01 0 
ČSSD `12 0 17,14 15,88 1,08 
SNK Evropští demokraté 2 - 2 2,86 5,39 0,53 
Věci veřejné 0 0 0 0,6 0 
KDU-ČSL, Nestraníci 0 0 0 3,26 0 
ČSNS 0 0 0 0,18 0 
ODS 46 + 4 65,71 54,43 1,21 
Zelení, SONOB 0 0 0 1 0 
KSČM 5 - 1 7,14 7,93 0,9 
Právo a Spravedlnost 0 0 0 0,18 0 
Strana zdravého rozumu 0 0 0 0,23 0 
Volba pro město 0 0 0 0,93 0 
Humanistická strana 0 0 0 0,03 0 
Svobodní 0 0 0 0,03 0 
Strana zelených 5 - 1 7,14 7,8 0,92 
Pravý Blok 0 0 0 0,24 0 
Koruna Česká 0 0 0 0,06 0 
Strana občanské sebeobrany 0 0 0 0,13 0 
Strana rovnost šancí 0 0 0 0,17 0 
Nezávislí demokraté V. Železného 0 0 0 0,09 0 
Národní strana 0 0 0 0,03 0 
Česká pravice 0 0 0 0,01 0 
Nezávislí 0 0 0 0,3 0 
D = 12,55 
TI = 0,12 
TE = 3,57 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočet. 

 
Pokud by v Praze v roce 2002 bylo vytvořeno pět stejně velikých volebních obvodů 

tak, jak byly vytyčeny o čtyři roky dříve, v zastupitelstvu by zasedlo stejně jako ve 

skutečnosti pět nejúspěšnějších stran. KSČM by pozbyla tři mandáty, které by si připsaly 

ODS (dva mandáty) a Unie pro Prahu (jeden mandát).  

KSČM by se stala jedinou mírně podreprezentovanou stranou v zastupitelstvu 

s rozdílem 9 % oproti ideální reprezentaci. Nejnadreprezentovanější by skončila ODS s 13% 

nadreprezentací. Index Loosemore-Hanby by stoupl, výrazně by se snížil spodní celoobecní 

práh, zatímco horní celoobecní práh by se zvýšil. 
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3. 3. 5. Shrnutí analýzy voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy v letech 1994-2006 

 

Analýza výsledků komunálních voleb do „velkého“ pražského zastupitelstva v letech 

1994-2006 dokládá závěry získané na základě analýzy olomouckých komunálních voleb. 

Hodnota indexu proporcionality Loosemore-Hanby se zvyšuje v závislosti na rostoucím počtu 

volebních obvodů a jejich klesající velikosti. Zároveň se s těmito změnami snižuje výše 

spodního celoobecního prahu a několikanásobně narůstá výše horního celoobecního prahu. 

Ve většině případů se s klesající velikostí obvodů počet úspěšných stran přítomných 

v zastupitelstvu snižuje či zůstává stejným. Výjimku ovšem představuje rok 2002, kdy KDU-

ČSL nepřekonala 5% uzavírací klauzuli na celoobecní úrovni, ve volebním obvodu č. 1 ji 

však překročila a obdržela svůj jediný mandát. Pokud by celé území Prahy tvořilo v roce 2002 

jeden volební obvod, KDU-ČSL by se do zastupitelstva nedostala a celkový počet úspěšných 

stran by tak byl o jednu nižší než při vymezení pěti čtrnáctimandátových volebních obvodů.  

 

Stejně jako v Olomouci se i v Praze ukázalo, že na rozdělení mandátů mezi 

kandidující uskupení má zásadní vliv nejen rozhodnutí, zda ponechat jeden volební obvod, či 

zda vytyčit volebních obvodů několik, ale rovněž stanovení počtu a velikosti volebních 

obvodů v případě, že jich má být vymezeno více. Kdyby například území Prahy v roce 1994 

netvořilo jeden volební obvod, ale bylo rozděleno na deset volebních obvodů stejně jako 

o čtyři roky později, vstoupilo by do zastupitelstva o jedenáct uskupení méně.224 Zisky 

některých uskupení by se navýšily až o 100 %.225 

  

Zatímco v Olomouci se počty a velikosti volebních obvodů neměnily nijak radikálně 

a skokovitě (ve čtyřech sledovaných komunálních volbách bylo vytyčeno pět či šest volebních 

obvodů o velikostech šest až deset mandátů), v případě Prahy to neplatí. Žádné dvoje po sobě 

následující komunální volby dosud neprobíhaly ve stejných volebních obvodech a stěží lze 

odhadovat, k jaké variantě se pražští zastupitelé přikloní v roce 2010.  

Praha je skutečnou baštou ODS, která vyhrává pravidelně od roku 1994 nejen ve 

volbách do „velkého“ zastupitelstva, ale také ve většině pražských městských částí. Jelikož 

s klesající velikostí volebního obvodu roste přirozený práh a malým stranám se znesnadňuje 

přístup k prvnímu mandátu, dalo by se očekávat, že právě stanovení vícera menších volebních 

obvodů bude v zájmu ODS, která vzhledem ke svému výraznému náskoku oproti ostatním 

                                                 
224 Místo patnácti by v zastupitelstvu zasedala jen čtyři uskupení. 
225 Například ODA by místo pěti mandátů obdržela deset. KSČM a ČSSD by navíc obdržely každá čtyři 
mandáty, ODS tři.  
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uskupením v Zastupitelstvu i Radě hlavního města Prahy o vytyčení volebních obvodů vždy 

spolurozhodovala.  

Empirie však svědčí o opaku, počet vymezených volebních obvodů od roku 1998 

klesá. V roce 1998 se volilo v deseti volebních obvodech, v roce 2002 v pěti a v posledních 

komunálních volbách dokonce v jediném. Snížení počtu volebních obvodů na polovinu v roce 

2002 bylo podmíněno změnou volebního zákona. Ten pro obce nad 50 000 obyvatel povoluje 

nejméně devítimandátové volební obvody. Obvody o velikosti pěti či šesti mandátů, použité 

v roce 1998, se proto staly neudržitelnými. Pražští zastupitelé se neuchýlili na rozdíl od 

olomouckých k minimální uzákoněné velikosti obvodů a místo devítimandátových vytyčili 

podstatně větší čtrnáctimandátové obvody. Žádný z pěti volebních obvodů přitom nevytvořili 

pouhým sloučením dvou obvodů platných v roce 1998. Přesto k nijak radikální změně hranic 

volebních obvodů nedošlo a většina městských částí, které v roce 1998 spadaly do jednoho 

volebního obvodu, zůstala součástí jednoho volebního obvodu i o čtyři roky později. Volební 

obvody přitom čítaly přibližně stejný počet voličů.  

Naopak změnu v posledních komunálních volbách si nevyžádal volební zákon, ale 

spíše volební strategie nejsilnější strany. Jak přiznali samotní představitelé ODS,226 byla dána 

především rozhodnutím využít velké obliby tehdejšího primátora za ODS Pavla Béma. Byla-li 

by Praha rozdělena do pěti volebních obvodů stejně jako v roce 2002, mohl by Bém vést 

kandidátku jen v jedné pětině pražských okrsků a pro zbývající čtyři volební obvody by bylo 

nutné najít jiné lídry. Pavel Bém se v čele jedné celopražské kandidátky straně rozhodně 

vyplatil. ODS získala poprvé od roku 1994 nadpoloviční většinu ve „velkém“ zastupitelstvu.  

 

Nelze vyloučit, že v roce 2010 bude rozhodnutí o počtu a velikosti volebních obvodů 

opět záviset na personálních vztazích v ODS a na oblibě jejích představitelů. Zohlednění 

vnitrostranické situace v ODS při stanovování volebních obvodů je o to pravděpodobnější, že 

ODS dnes disponuje nadpoloviční většinou v zastupitelstvu, které o volebních obvodech 

rozhoduje. Pokud se však pražští zastupitelé rozhodnou variantu jediného volebního obvodu 

opět opustit, bude to znamenat již pátou změnu volebních pravidel od roku 1990. Voličům ani 

kandidujícím subjektům tak nebude dána šance si na volební systém zvyknout a přizpůsobit 

mu své volební chování.  

                                                 
226 [Jak vyhrát komunální volby? ODS sází v Praze na volební inženýrství, Hospodářské noviny 6. 2. 2006]. 
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3. 4. Volby do zastupitelstev dalších českých obcí v letech 1994 - 2006227 

Možnosti rozdělit území obce na více volebních obvodů využívají pravidelně ještě 

některé pražské městské části a jihočeská obec Lišov. V roce 1994 více volebních obvodů 

ustavily jednorázově i města Jaroměř, Most, Třinec a Ústí nad Labem. Další obce o této 

možnosti uvažovaly nebo uvažují. 

Podle míry „experimentování“ s vytyčováním více volebních obvodů lze obce rozdělit 

do čtyř kategorií.228 

 

1. Obce, které deliminovaly více obvodů jen v roce 1994 

Tabulka 136: Obce v kategorii 1 

obec obvody 1994 
M obvodů 

obvody 1998 
M obvodu 

obvody 2002 
M obvodu 

obvody 2006 
M obvodu 

Jaroměř 2 
15 + 6 

1 
21 

1 
21 

1 
21 

Most 4 
9 + 9 + 9 + 9 

1 
45 

1 
45 

1 
45 

Třinec 3 
15 + 10 + 8 

1 
33 

1 
33 

1 
33 

Ústí 4 
14 + 9 + 9 + 5 

1 
37 

1 
37 

1 
37 

Praha 6 3 
13 + 13 + 13 

1 
39 

1 
45 

1 
45 

Praha 13  
(Jihozápadní 
Město) 

3 
9 + 9 + 11 

1 
27 

1 
35 

1 
35 

Praha 14 (Kyje) 3 
11 + 11 + 7 

1 
31 

1 
31 

1 
31 

Zdroj: www.volby.cz. 
 

U obcí s třiceti- a vícečlenným zastupitelstvem se lze domnívat, že v roce 1994 

navázaly na vytyčení volebních obvodů v předchozích komunálních volbách, kdy jim zákon 

toto ukládal jako povinnost a nikoliv jako možnost. Velikost zastupitelstev a počet a velikost 

volebních obvodů v těchto obcích v roce 1990 lze však dohledat jen obtížně.229 Od roku 1998 

tyto obce od rozdělování svého území na více volebních obvodů upustily. 

                                                 
227 V roce 1990 zřizovaly obce s více jak 30členným zastupitelstvem více volebních obvodů povinně. Jejich 
tehdejší počet a velikost je však velmi obtížné zjistit a vyžadovalo by to bádání v archivech jednotlivých měst. 
Například v Archivu hlavního města Prahy tyto údaje k dispozici nejsou. Český statistický úřad zveřejnil pouze 
souhrnné výsledky komunálních voleb 1990 v jednotlivých okresech [Volby do zastupitelstev obcí 24. 11. 1990, 
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/4206-07, cit. k 4. 11. 2008]. 
228 Do této kategorizace zahrnuji také již dříve analyzované hlavní město Prahu a statutární město Olomouc. 
Sleduji zde „experimentování“ s velikostí a počtem volebních obvodů, nikoliv s hranicemi obvodů při zachování 
jejich původní velikosti. 
229 Viz pozn. 227. 
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2. Obce, které ve všech komunálních volbách od roku 1994 deliminovaly stejné obvody 

Tabulka 137: Obce v kategorii 2 

obec obvody 1994 
M obvodů 

obvody 1998 
M obvodů 

obvody 2002 
M obvodů 

obvody 2006 
M obvodů 

Lišov 2 
15 + 6 

2 
15 + 6 

2 
15 + 6 

2 
15 + 6 

Praha 3 4 
11 + 9 + 10 + 11 

4 
9 + 9 + 10 + 9 

4 
9 + 9 + 9 + 9 

4 
9 + 9 + 9 + 9 

Praha 8 3 
15 + 15 + 15 

3 
15 + 15 + 15 

3 
15 + 15 + 15 

3 
15 + 15 + 15 

Praha 9 3 
10 + 7 + 10 

3 
10 + 7 + 10 

3 
10 + 8 + 11 

3 
10 + 8 + 11 

Zdroj: www.volby.cz. 
 

Lze se domnívat, že daný počet volebních obvodů se v těchto obcích osvědčil a od roku 

1994 nebyl pozměněn. Došlo-li ke změně velikosti jednotlivých obvodů, jako je tomu 

v případě Prahy 3 a Prahy 9, souviselo to se změnou velikosti zastupitelstva.  

3. Obce, které v posledních dvou komunálních volbách v roce 2002 a 2006 neprovedly 

při deliminaci obvodů žádné změny nebo u kterých existuje převažující model 

deliminace obvodů 

Tabulka 138: Obce v kategorii 3 

obec obvody 1994 
M obvodů 

obvody 1998 
M obvodů 

obvody 2002 
M obvodů 

Obvody 2006 
M obvodů 

Olomouc 5 
10 + 10 + 9 + 

7 + 9 

6 
8 + 8 + 7 + 8 + 

8 + 6 

5 
5 x M 9 

5 
5 x M 9 

Praha 2 1 
35 

3 
11 + 12 + 12 

1 
35 

1 
35 

Praha 4 7 
8 + 5 + 8 + 7 + 
7 + 5 + 5 

9 
9 x M 5 

5 
5 x M 9 

5 
5 x M 9 

Praha 10 4 
10 + 10 + 10 + 

10 

4 
10 + 10 + 10 + 

10 

1 
45 

4 
9 + 9 + 9 + 9 

Praha 11 
(Jižní Město) 

4 
13 + 13 + 9 + 

10 

4 
13 + 13 + 9 + 

10 

4 
13 + 13 + 9 + 

10 

1 
45 

Praha 12 
(Modřany) 

3 
11 + 12 + 12 

3 
11 + 12 + 12 

1 
35 

1 
35 

Praha 15 
(Horní Měcholupy) 

4 
7 + 7 + 11 + 

10 

5 
8 + 6 + 8 + 7 + 

6 

2 
11 + 14 

2 
11 + 14 

Zdroj: www.volby.cz. 
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V pěti z těchto obcí se volební obvody v posledních dvou komunálních volbách 

nezměnily a je možné předpokládat, že se osvědčily a budou použity i v následujících volbách 

do zastupitelstev. Vývoj v Praze 10 a Praze 11 je již obtížnější předpovídat, v následujících 

komunálních volbách však pravděpodobně využijí opět jednu z vyzkoušených variant.  

Pro Olomouc, Prahu 4 a Prahu 15 opět platí, že větší velikost volebních obvodů si 

vyžádal nový komunální volební zákon.230 Olomouc, Praha 4 a Praha 10 vymezily v roce 

2002 obvody o nejmenší velikosti, jakou pro města jejich velikosti komunální volební zákon 

povoluje. 

 
4. Obce, které provádějí neustálé změny při deliminaci obvodů 

Tabulka 139: Obce v kategorii 4 

obec obvody 1994 
M obvodů 

obvody 1998 
M obvodů 

obvody 2002 
M obvodů 

obvody 2006 
M obvodu 

Hl. město Praha 1 
55 

10 
5 + 6 + 5 + 6 + 5 + 
5 + 6 + 6 + 6 + 5 

5 
5 x M 14 

1 
70 

Praha 7 3 
11 +  10 +  11 

6 
6 + 6 + 6 + 6 + 5 + 

6 

4 
9 + 9 + 9 + 8 

1 
25 

Zdroj: www.volby.cz. 
 

Neustálé měnění počtu a velikosti volebních obvodů budí podezření, že jsou 

vytyčovány tak, aby vyhovovaly dominantní skupině ovládající obecní orgány. Jak na území 

hlavního města, tak v Praze 7 přitom ve všech volebních obvodech od roku 1994 zvítězila 

ODS se značným náskokem a získala většinu v příslušném zastupitelstvu, radě i křeslo 

primátora, resp. starosty. 

V roce 2006 přitom jediný volební obvod jak na území celého hlavního města, tak 

i v Praze 7 znamenal pro ODS zisk nadpoloviční většiny zastupitelů. 

Je však třeba poznamenat, že změna volebních okrsků v roce 2002 byla nezbytná. V roce 

1998 totiž jak Rada hlavního města, tak Rada městské části Praha 7 vytyčily alespoň jeden 

nejmenší možný, tedy pětimandátový volební obvod. Zákon o volbách do zastupitelstev 

v obcích z roku 2001 však tuto minimální velikost zvýšil na devět, resp. sedm mandátů.231 

 

                                                 
230 Praha 15 má méně než 50 000 obyvatel a v roce 2002 tak mohla vytyčit nejmenší obvod o velikosti sedmi 
mandátů [Český statistický úřad – hlavní město Praha, http://www.praha.czso.cz/, cit k 4. 11. 2008]. Praha 4 a 
Olomouc s více jak 50 000 obyvateli musely stanovit volební obvody minimálně devítimandátové.  
231 Praha 7 stále nepřekročila hranici 50 000 obyvatel stanovenou Zákonem 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev v obcích a mohla by proto stanovit i sedmimandátové volební obvody. K 31. 12. 2007 Praha 7 
měla 40 336 obyvatel [Český statistický úřad – hlavní město Praha, http://www.praha.czso.cz/, cit k 4. 11. 2008]. 
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Zpravidla platí, že obce, které vytyčují více volebních obvodů o různé velikosti, 

zohledňují existenci menších místních jednotek. Tyto svébytné jednotky nedělí ani neslučují 

s jinými a přiznávají jim počet mandátů odpovídající tamnímu počtu voličů. 

To je případ jihočeské obce Lišov. Obvod Lišov-město s přibližně 3000 obyvateli volí 

15 městských zastupitelů. Obvod Lišov-venkov s celkově 1100 obyvateli tvoří 10 místních 

částí, které byly až do roku 1986 samostatnými obcemi s vlastní samosprávou. V tomto 

druhém obvodu se volí 7 zastupitelů. 

 
Naopak obce, které vymezují více volebních obvodů o stejné velikosti, často přirozené 

vnitřní hranice v rámci svého území nerespektují. Svébytné místní jednotky nezřídka dělí či 

slučují s jinými.  

Například Praha 10 se rozhodla vytyčit více volebních obvodů třikrát od roku 1994, 

a to buď čtyři devítimandátové, nebo čtyři desetimandátové obvody. V roce 2006 tak byla 

rozdělena mimo jiné rezidenční čtvrť Bohdalec, která do zastupitelstva neprosadila žádného 

svého zastupitele.232  

 

O ustavení více volebních obvodů se uvažovalo i v dalších obcích. V roce 1997 navrhl 

starosta brněnské městské části Komín Karel Hledík rozdělit území města Brna až na devět 

volebních obvodů. Počítal přitom s obvody o různé velikosti, které by respektovaly hranice 

městských částí a nijak je nedělily. Se svou iniciativou však neuspěl.233 

V Karlových Varech je vytyčení více volebních obvodů považováno za možné řešení 

problémů městské čtvrti Stará Role, která usiluje o odtržení od Karlových Varů. Pokud by 

byla Stará Role zahrnuta do malého volebního obvodu, měla by větší šanci prosadit do 

karlovarského zastupitelstva svého zastupitele, který jí dnes citelně chybí.234 

 
 
 
 
 

                                                 
232 Viz podkapitola 1. 2. 4. 
233 [Starostův návrh vzbudil pozornost, Jihomoravský den 8. 11. 1997]. 
234 [Starorolské elegie, Karlovarský deník 17. 3. 2007]. 
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Závěr 

  

 Ve své práci jsem se analyzovala fenomén rozdělování obcí do více volebních obvodů 

v českých komunálních volbách v letech 1994 až 2006. Třebaže možnosti vytyčit na území 

obce několik volebních obvodů využilo opakovaně jen hlavní město Praha, Olomouc, některé 

pražské městské části a jihočeská obec Lišov, zaslouží si tento nástroj volebního inženýrství 

rozhodně větší pozornost, než jaká mu byla dosud věnována. Nejenže je ojedinělý 

v systémech poměrného zastoupení, ale nabízí i velký prostor k ovlivnění výsledků 

komunálních voleb.  

V první kapitole této práce jsem se zabývala teoretickými východisky vztahujícími se 

k fenoménu rozdělování území obcí na více volebních obvodů. Nejprve jsem představila 

proměnnou velikost volebního obvodu, které politologové připisují zásadní význam a která se 

mění právě v závislosti na počtu vytyčených obvodů. Poukázala jsem na skutečnost, že 

polistopadové komunální volební zákony, ať již schválené nebo jen navržené, nabízely 

obecním orgánům prostřednictvím povinnosti či možnosti rozdělit území obce na více 

volebních obvodů významné nástroje volebního inženýrství.  

Věnovala jsem se rovněž dvěma typům manipulace s volebními obvody, 

mallapportionmentu a gerrymanderingu, a zvažovala, nakolik je tyto termíny vhodné používat 

v souvislosti s českou praxí rozdělování území obce na více volebních obvodů. Nastínila jsem 

způsoby, jak lze manipulaci s volebními obvody zabránit, a kladla si otázku, zda jsou kritéria 

stanovená českými komunálními volebními zákony k zamezení manipulace dostatečná. 

Zmínila jsem také argumenty ve prospěch i v neprospěch ponechání jediného volebního 

obvodu, resp. stanovení několika volebních obvodů, které zazněly v diskuzích o vhodné 

podobě volebního systému ve Spojených státech a v České republice.  

Druhou kapitolu práce jsem věnovala českým a československým komunálním 

zákonům. Pozornost jsem zaměřila především na paragrafy týkající se volebních obvodů 

a jejich vymezování.  

V třetí kapitole jsem se zabývala obcemi, které možnosti vytyčit více volebních 

obvodů od roku 1994 využily. Soustředila jsem se především na volby do Zastupitelstva 

hlavního města Prahy a do Zastupitelstva města Olomouce a nastínila, jak se mohly volební 

výsledky lišit, pokud by byly volební obvody vymezeny jinak. Podle míry „experimentování“ 

s deliminací volebních obvodů jsem obce rozdělila do čtyř kategorií.  

Držela jsem se cílů a struktury práce uvedených v úvodu. Vzhledem k rozsahu 

a především k chybějícím či chybným údajům jsem byla nucena analyzovat komunální volby 
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do Zastupitelstva hlavního města Prahy v menším rozsahu než volby do zastupitelstva 

olomouckého. 

 

Zhodnocení platnosti hypotéz 

První z hypotéz stanovených v úvodu práce zněla: Pojem gerrymandering není vhodné 

používat jako označení pro manipulaci s volebními obvody v českých komunálních volbách. 

Ať už k úmyslné manipulaci s volebními obvody v českých komunálních volbách docházelo, 

či nikoliv,235 proti označování takovéto manipulace pojmem gerrymandering se nabízejí dva 

pádné argumenty (podkapitola 1. 2. 2.). S gerrymanderingem se lze ve vícemandátových 

obvodech setkat jen vzácně, v českých komunálních volbách se přitom menší než 

pětimandátové obvody nikdy nevyskytly. Gerrymandering se navíc vztahuje k manipulaci 

s hranicemi volebních obvodů, zatímco v českých komunálních volbách zastupitelé spoléhají 

spíše na účinek změny počtu a velikosti volebních obvodů, než na působení změny hranic 

obvodů. Z těchto důvodů považuji za vhodnější používat v této souvislosti spojení manipulace 

s volebními obvody.  

 

Následovala hypotéza znějící: Při vytyčování volebních obvodů v komunálních 

volbách v letech 1994-1998 byla brána v potaz následující kritéria:  

a) ve volebním obvodu se volí poměrná část členů odpovídající počtu zapsaných voličů 

v tomto obvodu, 

b) volební okrsky spadající pod jeden volební obvod vytvářejí souvislé území, 

c) přirozené či historické celky uvnitř obcí jsou respektovány a nejsou rozdělovány do 

více volebních obvodů. 

Tato hypotéza byla v práci vyvrácena (podkapitoly 3. 2., 3. 3. a 3. 4.). 

K nejzávažnějšímu porušení bodu a) došlo ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

v roce 1998, kdy některé pětimandátové obvody čítaly až o 10 % více zapsaných voličů než 

obvody šestimandátové, přestože tehdejší komunální volební zákon stanovil korespondenci 

mezi poměrnou částí členů volených v daném obvodu a počtem obyvatel tohoto obvodu jako 

povinnost. Bod b) nebyl dodržen ve volbách do Zastupitelstva města Olomouce v roce 1998. 

Čtyři okrajové severovýchodní okrsky města byly připojeny ke geograficky vzdálenému jihu 

a jihovýchodu. Bod c) nebyl naplněn například v Praze 10, kde v roce 2006 došlo k rozdělení 

rezidenční čtvrtě Bohdalec mezi dva volební obvody. Argument respektování přirozených 

                                                 
235 Viz zhodnocení čtvrté hypotézy níže. 
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celků uvnitř obcí a zachování jejich integrity, kterým čeští poslanci možnost rozdělit obec na 

více volebních obvodů obhajovali a obhajují, tak v tomto případě rozhodně neobstál.  

 

Třetí hypotéza předpokládala, že při vytyčování volebních obvodů v komunálních 

volbách v českých obcích dochází k častým změnám, které znesnadňují situaci voličům 

i kandidujícím uskupením. Tuto hypotézu potvrdil přehled obcí, které možnosti vytyčit více 

volebních obvodů využívají (podkapitola 3. 4.). Především ve volbách do Zastupitelstva 

hlavního města Prahy a ve volbách do zastupitelstva Prahy 7 dochází k neustálým změnám 

velikosti, takže žádné po sobě jdoucí komunální volby od roku 1994 neproběhly ve stejných 

volebních obvodech.  

Přitom každá, třeba jen dílčí úprava volebních pravidel pozměňuje charakter soutěže 

a činí ji obtížně předvídatelnou jak pro voliče, tak i pro kandidující subjekty. Platí zásada, že 

volební pravidla by se měla měnit pouze výjimečně, nabízí-li se k tomu pádný důvod [Klíma 

2001: 197]. Z tohoto důvodu si odsouzení zaslouží především současný zákon o volbách do 

zastupitelstev v obcích, který umožňuje, aby co čtyři roky samotní zastupitelé, resp. jejich 

většina, stanovili nová pravidla výběru členů zastupitelstva.  

 

Poslední hypotéza stanovená v úvodu zněla: Z rozdělování území obce na více 

volebních obvodů profitují především velké politické strany. Strany ovládající obecní orgány 

deliminují volební obvody tak, aby jim přinesly co nejvyšší zisky mandátů. Při vytyčování 

hranic volebních obvodů mohou vycházet z výsledků předcházejících komunálních, ale také 

parlamentních voleb. Analýza výsledků komunálních voleb do „velkého“ pražského 

a olomouckého zastupitelstva v letech 1994 až 2006 (podkapitoly 3. 2. a 3. 3.) potvrdila, že se 

vzrůstajícím počtem volebních obvodů a s jejich klesající velikostí se zvyšuje hodnota indexu 

proporcionality Loosemore-Hanby. Výše spodního celoobecního prahu klesá, zatímco výše 

horního celoobecního prahu až několikanásobně narůstá. S rostoucím přirozeným prahem 

souvisí i klesající počet stran, které se do zastupitelstva probojují. Ve většině případů proto 

platí, že představuje-li celá obec jediný volební obvod, probojuje se do zastupitelstva více 

stran, než kdyby bylo území obce rozděleno do několika volebních obvodů.  

 Najdou se však i výjimky tam, kde je vstup do zastupitelstva zároveň podmíněn 

uzavírací klauzulí. Například v roce 2002 zasedla ve „velkém“ pražském zastupitelstvu, 

voleném v pěti volebních obvodech, i KDU-ČSL, která 5 % klauzuli překonala v jediném 

volebním obvodu. Pokud by se ovšem všech sedmdesát zastupitelů volilo v jediném volebním 

obvodu, KDU-ČSL by se do zastupitelstva nedostala, neboť by na celoobecní úrovni 5 % 



 186 

hlasů nedosáhla. Ve „velkém“ pražském zastupitelstvu by tak bylo přítomno o jeden subjekt 

méně.  

 Podrobný rozbor olomouckých komunálních voleb ukázal, že změna počtu, velikosti 

či hranic volebních obvodů může výrazně pozměnit distribuci mandátů mezi kandidující 

uskupení. Skupina ovládající většinu v zastupitelstvu by proto mohla vytyčit volební obvody 

tak, aby své zisky maximalizovala. V případě Olomouce nicméně vyšlo najevo, že při 

alternativním vymezení volebních obvodů mohly velké strany téměř ve všech volbách 

dosáhnout lepších výsledků. Ukázalo se, že se velké strany počítají zejména s vyloučením 

drobných uskupení ze zastupitelstva právě prostřednictvím vytyčení více volebních obvodů. 

Na přeskupování okrsků v rámci volebních obvodů a na rýsování jejich odlišných hranic již 

příliš nespoléhají. Napovídá tomu i skutečnost, že v roce 2006 byly volební obvody zcela 

totožné s obvody vymezenými o čtyři roky dříve. Jako zdůvodnění se nabízí zejména nejistota 

výsledku v situaci, kdy žádná z větších stran nemá v žádné části Olomouce svou skutečnou 

baštu, v níž by dosahovala mimořádných procent hlasů. 

 Na korelaci mezi dvěma po sobě následujícími komunálními volbami i na souvislost 

mezi volebním chováním v komunálních a parlamentních volbách poukázal Stanislav Balík 

[Balík 2008: 320-333]. Větší politické strany by proto při vytyčování volebních obvodů 

mohly z výsledků předcházejících komunálních i parlamentních voleb vycházet. Z analýzy 

olomouckých komunálních voleb nicméně vyplynulo, že pokud větší strany s výsledky 

předcházejících voleb přece jen kalkulují, nedosahují nejvyšších možných zisků.  

 

Uzákonění možnosti vymezit na území obce více volebních obvodů není 

odsouzeníhodné samo o sobě, zvláště pokud by bylo využíváno za účelem zajistit užší vazbu 

mezi zastupitelem a jeho voliči či zachovat integritu jednotlivých částí obce. Současný zákon 

upravující komunální volby v České republice však deliminaci volebních obvodů téměř 

nereguluje. Uskupení disponující prostou většinou v obecním zastupitelstvu může poměrně 

krátce před každými komunálními volbami vytyčit zcela nové volební obvody bez ohledu na 

počet obyvatel či voličů. Musí přitom dodržet jedinou podmínku, totiž minimální velikost 

každého volebního obvodu.  

Už samotné vytyčování více volebních obvodů představuje účinný nástroj volebního 

inženýrství. Takřka chybějící pravidla, která by tuto praxi regulovala, jej činí ještě účinnějším. 

Osvědčených způsobů, jak manipulaci s volebními obvody zabránit, se nabízí několik. Je 

otázkou, zda je s jejich aplikací zapotřebí čekat až do chvíle, kdy se tento fenomén stane 

v českých komunálních obcích běžnou záležitostí.  
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Summary  

 

The possibility to divide the territory of a municipality into several electoral districts 

was embedded in the 1994 and 2001 acts on elections to municipal councils in the Czech 

Republic. This possibility deserves attention of political scientists not least the fact that it is an 

effective and yet little regulated instrument of electoral engineering, even though it has been 

used so far repetitively only in Prague and several of its municipal districts, in Olomouc and 

in a little town Lišov in Southern Bohemia.  

On delimination of electoral districts in the aforementioned municipalities some basic 

principles are not taken into account. Proportional deal of representatives does not always 

correspond to the number of registered voters in an electoral district. There are electoral 

districts made up by election wards that do not form a continuous territory. Natural units 

within a municipality are also not respected and are divided into several electoral districts. 

Furthermore, number of electoral districts and their borders vary often and complicate the 

situation of both, voters and candidate parties.  

 Analysis of local elections into the “grand” city council of Prague and into the city 

council of Olomouc in the years 1994-2006 confirms that the natural threshold rises with the 

rising number of electoral districts. This is related to the lower number of parties present in 

the city council. However, parties on the verge of the legal threshold can benefit from 

delimination of several electoral districts and gain at least one representative. 

 The same analysis shows that modification of number, magnitude or borders of 

electoral districts can significantly influence the distribution of seats between the candidate 

parties. Yet, the parties dominating the city council of Olomouc have not misused this 

instrument to maximizing their electoral gains. They have rather relied on exclusion of small 

formations due to delimination of several electoral districts and abandoned manipulation with 

their borders.  

 The delimination of several electoral districts is almost unregulated by the Czech 

legislation. It begs the question whether some of certified ways to avoid electoral 

manipulation ought not to be applied before this instrument becomes commonplace in the 

Czech local elections.  
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 V rámci volebních studií se od poloviny devadesátých let minulého století dostalo do 

popředí zájmu českých politologů volební inženýrství.236 K jednomu z efektivních nástrojů, 

jak volební výsledky ovlivnit, patří nepochybně gerrymandering, definovaný jako vytyčování 

volebních obvodů ve prospěch určitého uskupení či jednotlivce [ROSE 2000: 141]. Tento 

pojem bývá tradičně spojován s většinovým volebním systémem first past the post, v němž 

volby probíhají v jednomandátových volebních obvodech [GLASSNER 1996: 204]. 

K manipulacím s hranicemi volebních obvodů však může docházet a dochází i v poměrných 

volebních systémech [TAAGEPERA; SHUGART 1989: 16-17], kde je vedle hranic možné 

měnit i velikost volebních obvodů.237  

 Tato praxe není výjimkou ani v České republice. Zatímco na české celostátní úrovni 

byl zmíněný fenomén reflektován již v mnoha odborných pracích především v souvislosti 

s volební reformou přijatou v roce 2000238, studie zkoumající tento jev na úrovni lokální 

doposud nevznikla. A to přesto, že se navrhování volebních obvodů v komunálních volbách 

stalo nejen terčem kritiky, ale dokonce i soudního sporu.239  

Ve své diplomové práci se chci proto věnovat problematice rozdělování obcí na více 

volebních obvodů v komunálních volbách v České republice, kterou umožnily zákony o 

volbách do zastupitelstev obcí z let 1994 a 2001. Zaměřím se na období od roku 1994 a 

analyzuji všech čtvero komunálních voleb, které od té doby v České republice proběhly. Rok 

1994 volím jako výchozí bod své analýzy hned ze dvou důvodů: jednak se konaly první 

komunální volby od vzniku České republiky, navíc tyto volby proběhly podle nového 

volebního zákona přijatého v témže roce.  

Možnosti rozdělit území obce do několika volebních obvodů využilo ve zvoleném 

časovém rozpětí Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Zastupitelstvo města Olomouce a dále 

zastupitelstva několika pražských městských částí a jihočeské obce Lišov. Ve zmíněných 

obcích a městských částech došlo nejen k opakovanému uplatnění tohoto nástroje volebního 

inženýrství, ale ve většině případů i ke změně počtu a hranic vytvořených volebních obvodů 

pro komunální volby v letech 1994, 1998, 2002 a 2006.  

                                                 
236 Volebním studiím a volebnímu inženýrství se v českém prostředí věnují především Jan Filip, Roman 
Chytilek, Petr Jüptner, Michal Klíma, Michal Kubát, Tomáš Lebeda, Miroslav Novák, Jakub Šedo a Marek 
Ženíšek. 
237 Taagepera a Shugart považují velikost volebních obvodů za klíčovou proměnnou, jejíž dopad na 
proporcionalitu volebních systémů je silnější než jakýkoliv jiný faktor [TAAGEPERA; SHUGART 1989: 112-
125]. 
238 Jedná se především o publikace Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství od Michala 
Klímy a Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání od Miroslava Nováka, Tomáše Lebedy a 
kolektivu [KLÍMA 2001 a NOVÁK; LEBEDA 2004].  
239 V listopadu roku 2006 zamítl ostravský krajský soud návrhy občanů na zrušení platnosti komunálních voleb 
v roce 2006 v Olomouci kvůli rozdělení obce na pět volebních obvodů. [Informační server statutárního města 
Olomouc, http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2006111401, ověřeno ke dni 10. 12. 2007]. 
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Pomocí analýzy volebních výsledků se pokusím zjistit, proč se výše uvedené obce 

pro rozdělení na více volebních obvodů rozhodly, co si od tohoto kroku slibovaly a zda se 

jejich očekávání naplnila. Chtěla bych nalézt odpověď na otázku, zda lze tuto českou 

zkušenost s navrhováním hranic volebních obvodů označit za gerrymandering a zda pomocí 

rozdělování obcí do několika volebních obvodů došlo v jednotlivých obcích ke zvýhodnění 

konkrétního politického uskupení, případně zda takto zvýhodněný subjekt mohl s příznivým 

výsledkem v konkrétních komunálních volbách dopředu počítat. Budu se zabývat i otázkou, 

zda lze danou praxi považovat za negativní a zda jí lze nějak předejít.  

Ve své práci hodlám postupovat analyticky, rozborem výsledků jak komunálních, tak i 

parlamentních voleb v daných obcích. Zároveň chci využít vlastních výpočtů pro odhadnutí 

volebních výsledků při alternativním rozvržení volebních obvodů. Soustředím se především 

na volby do zastupitelstev hlavního města a města Olomouc. U menších obcí zvážím, zda 

důvody a důsledky ustavení více volebních obvodů jsou podobné jako v případě zmíněných 

statutárních měst.  

 V úvodu své diplomové práce představím zvolené téma a metodiku zpracování a 

stanovím hypotézy. Samotnou stať práce zamýšlím rozdělit do dvou rozsáhlých kapitol. 

V první popíšu teoretická východiska stanovování hranic volebních obvodů. V první 

podkapitole se budu zabývat velikostí volebních obvodů, tedy proměnnou, jež 

nezanedbatelným způsobem ovlivňuje výsledný charakter poměrného volebního systému. 

V druhé podkapitole nastíním argumenty obhajující či odmítající rozdělování obcí na více 

volebních obvodů, které se objevují v diskusi o vhodném volebním systému pro komunální 

volby v zahraničí240, a srovnám je s důvody, kterými rozdělení obce na více volebních obvodů 

ospravedlňovali zastupitelé hlavního města Prahy či statutárního města Olomouce. Definici 

pojmu gerrymandering představím v poslední podkapitole první kapitoly, v níž zároveň 

zvážím, zda je vhodné používat tento termín v souvislosti s rozdělováním obcí na více 

volebních obvodů, k němuž došlo v komunálních volbách v České republice.  

V druhé kapitole se zaměřím na fenomén rozdělování obcí na více volebních obvodů 

v praxi, konkrétně na komunální úrovni v České republice. První podkapitolu věnuji vývoji 

volebního práva do obecních zastupitelstev v České republice, nastíním však i předcházející 

československé právní úpravy, z nichž volební zákony z let 1994 a 2001 v mnohém 

vycházely. V dalších podkapitolách se soustředím na jednotlivé obce, v nichž k rozdělování 

do více volebních obvodů došlo. Každé volby do zastupitelstev Olomouce a hlavního města 

Prahy hodlám analyzovat zvlášť a na závěr získané poznatky z jednotlivých let pro každé 

                                                 
240 Tato diskuse je velmi živá především ve Spojených státech [KEMP1999]. 
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z těchto měst shrnout. V případě obce Lišov a pražských městských částí posoudím, zda se 

důvody a důsledky ustavení více volebních obvodů podobají těm pražským a olomouckým. 

V závěru se pokusím vyvrátit, či potvrdit hypotézy a zodpovědět otázky, které jsem si 

položila v úvodu. 
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Struktura 
 

Úvod:  představení tématu, naznačení postupu, položení otázek a stanovení hypotéz 

 

Stať:   

1. Teoretická východiska 

1.1.  Velikost volebních obvodů jako klíčová proměnná určující charakter poměrného 

systému  

1.2. Argumenty pro a proti rozdělování obcí v komunálních volbách na více volebních 

obvodů v kontextu zahraniční politologické literatury 

1.3. Gerrymandering – definice a posouzení, zda je tento termín oprávněné používat i pro 

rozdělování obcí na více volebních obvodů v českých komunálních volbách 

 

2. Rozdělování obcí do více volebních obvodů při komunálních volbách v ČR 

2.1. Proměny volebního systému komunálních voleb v České republice 

2.1.1. Volební systémy pro československé komunální volby před rokem 1994 

2.1.2. Volební systém pro komunální volby ustanovený v roce 1994 

2.1.3. Volební systém pro komunální volby ustanovený v roce 2001 

2.2. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

2.2.1. Analýza komunálních voleb 1994 

2.2.2. Analýza komunálních voleb 1998 

2.2.3. Analýza komunálních voleb 2002 

2.2.4. Analýza komunálních voleb 2006 

2.2.5. Shrnutí analýzy voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

2.3. Volby do Zastupitelstva města Olomouce 

2.3.1. Analýza komunálních voleb 1994 

2.3.2. Analýza komunálních voleb 1998 

2.3.3. Analýza komunálních voleb 2002 

2.3.4. Analýza komunálních voleb 2006 

2.2.5. Shrnutí analýzy voleb do Zastupitelstva města Olomouce 

2.4. Volby do zastupitelstev dalších českých obcí, kde došlo k vytvoření více volebních 

obvodů 

 

Závěr: shrnutí a vyvrácení, nebo potvrzení hypotéz, zodpovězení otázek 
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