SHRNUTÍ
Cílem diplomové práce je ověření hypotézy, že současná právní úprava volebního
zákona odpovídá ústavním principům. Současně je záměrem práce označit části zákona, které
by mohly být v rozporu s Ústavou.

Ověření, popř. odmítnutí, hypotéz je dedukováno

z odpovědí na výzkumné otázky, tj. zda je volební systém při volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a je-li nyní příhodné současný volební systém měnit,
případně jakým způsobem (za použití jakých prostředků).
K nalezení odpovědí na výše zmíněné výzkumné otázky je použita metoda analýzy
primárních a sekundárních informačních zdrojů, jejich interpretace a dedukce odpovídajících
závěrů.
Práce je členěna do dvanácti kapitol (včetně úvodu a závěru, resumé a použité
literatury), přičemž za jádro práce lze nepochybně považovat pátou až osmou kapitolu. Druhá
kapitola se zabývá teoretickým rozborem jednotlivých volebních systémů. Následující
kapitola pak přináší pojednání o vývoji volebního systému při českých a československých
parlamentních volbách v průběhu dvacátého století. Čtvrtý oddíl diplomové práce se pak
zabývá ústavním zakotvením volebního systému při českých parlamentních volbách a
základními principy volebního práva. V závěrečné kapitole jsou pak shrnuty získané poznatky
a současně potvrzeny, popř. vyvráceny hypotézy nastíněné v úvodu práce.
Těžiště diplomové práce leží zejména v základním rozboru platné právní úpravy
volebního systému při volbách do Poslanecké sněmovny, jakož i důležitých novel volebního
zákona a odpovídající judikatury Ústavního soudu. Následuje návrh právní úpravy de lege
ferenda, jak prostřednictvím jednotlivých změn stávajícího volebního zákona, tak komplexní
novelou volebního systému samotného. Z důvodu předepsaného rozsahu diplomové práce
není předmětem práce detailní rozbor organizace a soudního přezkumu voleb ani komparace
s poměrnými volebními systémy v sousedních státech či hlubší matematický výzkum
volebních výsledků.
Na základě studia relevantních právních předpisů a odborné literatury bylo prokázáno,
že současný volební systém splňuje ústavní rozměr z hlediska dodržování ústavněprávních
principů. Zároveň byly dohledány problematické pasáže platné právní úpravy a navrženo
ústavně konformní řešení. V závěru práce jsou čtenáři seznámeni s návrhem změny typu
volebního systému za použití semiproporčního systému s volebním bonusem pro vítěze voleb.

