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Volební systém pro komunální vol-
by, podle kterého se určuje přepočet 
hlasů na mandáty, je opravdu velmi 
složitý. Jak moc, zjišťujeme na strán-
kách Českého statistického úřadu, 
webu ceske-volby.cz a dalších voleb-
ních speciálech.

Faktem je, že poté, co se uzavřou 
volební místnosti, pro okrskové komi-
se začíná mravenčí práce. 

Při určování výsledků voleb do 
zastupitelstva obce se jako první urču-
je, kolik hlasů dostal každý z jednotli-
vých kandidátů. Jeho hlasy se skládají 
z křížků udělených přímo jemu, a pak 
i z „podílu“ kandidáta na křížku, který 
obdržela celá jeho volební strana.

V České republice je uplatňován 
poměrný, tzv. proporční volební sys-
tém, který uděluje mandáty politic-
kým subjektům dle počtu získaných 
hlasů.  Jelikož se však rozděluje menší 
počet mandátů, než je odevzdaných 
hlasů, tak se musí hlasy na mandáty 
určitým způsobem přepočítat. 

Výpočet provádí na základě sečte-
ných hlasů z jednotlivých okrsků Čes-
ký statistický úřad.

Již od roku 1990 se v Česku, jako 
klíč k převedení výsledků hlasování 
na mandáty, používá tzv. d΄Hondtova 
metoda. Ta je ostatně rozšířena ve 
velké části Evropy a světa, doslova od 
Argentiny po Japonsko, tam všude 
podle ní vyhodnocují volební výsled-
ky.  

Nese jméno geniálního belgické-
ho matematika Victora D’Hondta, 
který tento populární volební dělitel 
vymyslel, a světu představil již v roce 
1878.  

I dnes, po 140 letech, je zdokonale-
ná d’Hondtova metoda stále nejvy-
užívanějším modelem pro přepočet 
hlasů na světě. Byť je dle některých 
odborníků její účinek označován jako 
disproporční ve prospěch větších 
stran. Záleží však na zvoleném přístu-
pu měření proporcionality.

Jak se sčítají hlasy 
Ale zpět ke  zpracování křížkování, 

které budeme za týden aplikovat při 
volbách do obecního zastupitelstva.

Měli bychom však vědět, že zákon 
neumožňuje volit jednu konkrétní 
stranu a v rámci ní preferovat kon-
krétní kandidující. Pokud tak učiní-
me, tak se při sčítání volebních hlasů 
v tomto případě připočítá hlas pouze 
volební straně, a k označení jednotli-
vých kandidujících se nepřihlíží.

Hlasy pro strany
a jednotlivce:

*1. jsou-li na kandidátní listině 
označena jen jména jednotlivých 
kandidujících, přičte se volební stra-
ně tolik hlasů, kolik kandidujících je 
za ni označeno; každému označenému 
kandidujícímu se přičte jeden hlas

*2. je-li na kandidátní listině kříž-
kem označena pouze jedna volební 
strana, přičte se jí nejvýše tolik hla-
sů, kolik je mandátů v zastupitelstvu; 
každému kandidujícímu se přičte hlas 
dle pořadí na kandidátce, přičemž čís-
lo posledního kandidujícího je shod-
né s celkovým počtem mandátů v 
zastupitelstvu

*3. je-li označena jak jedna 
volební strana, tak i jednotlivci z 
ostatních stran, přičte se ostatním 
volebním stranám tolik hlasů, kolik 
je na jejich kandidátní listině označe-
ných jednotlivců, a označená voleb-
ní strana získává tolik hlasů, kolik 
činí rozdíl mezi celkovým počtem 
mandátů v zastupitelstvu a počtem 
označených jednotlivců z ostatních 
volebních stran; každému jednot-
livci z ostatních volebních stran se 
přičítá po jednom hlasu, za označe-
nou volební stranu se přičítá po jed-
nom hlasu v pořadí dle hlasovacího 
lístku tolika kandidujícím označe-
né volební strany, kolik činí rozdíl 
počtu volených členů zastupitelstva 
a počtu jednotlivě označených kan-
didujících.

Jak se přidělují mandáty
Poté, co jsou známy počty hlasů  pro 

volební strany i jednotlivce, přistoupí 
Český statistický úřad k přidělování 
mandátů. Nejprve volebním stranám, 
pak konkrétním kandidujícím. 

Ještě předtím však zjišťuje, které 
strany vůbec postupují do skrutinia. 
ČSÚ zjistí celkový počet platných 
hlasů pro všechny kandidátní listi-
ny. Pokud některá z kandidátních lis-

tin získala méně než 5 % z celkové-
ho počtu hlasů, vyděleného počtem 
volených zastupitelů a vynásobené-
ho počtem kandidujících za danou 
volební stranu, maximálně však 
počtem rovným počtu volených 
zastupitelů, do skrutinia nepostupu-
je, a k hlasům odevzdaných pro ni, či 
kandidujícím na ní zastoupených, se 
již dále nepřihlíží.

Ve volebních speciálech se lze 
dočíst, že v první fázi jsou  mandá-
ty přidělovány stranám, a to právě na 
základě d‘Hondtovy metody. Pak se 
zjišťuje, kterým kandidujícím budou 
mandáty přiděleny. 

Pro to je rozhodující místo na kan-
didátní listině, a přednostně jsou 
mandáty přidělovány kandidujícím, 
kteří obdrželi nejméně o 10 % hlasů 
více, než byl průměr hlasů na jedno-
ho kandidujícího dané volební strany.

Změna přepočtu hlasů na mandá-
ty mírně zvýhodňuje volební strany 
s největším ziskem hlasů. Mandáty 
jsou jednotlivcům přidělovány zpra-
vidla na základě pořadí na kandidát-
ní listině.

K tomu, aby se někdo z nižších míst 
na kandidátních listinách dostal na 
první místo, potřebuje relativně sil-
nou podporu od voličů. V praxi se tak 
často stává, že hlas udělený konkrétní-
mu jednotlivci ve výsledku připadne 
těm kandidujícím,  kteří byli nomino-
váni na přední místa kandidátní listi-
ny dané volební strany.  „Preferenční“ 
hlasy mají tedy sílu pouze v situaci, 
kdy velké množství lidí hlasuje pro 
jednu konkrétní osobu. 

Křížky bývají většinou udělovány 
známým osobnostem, které v komu-
nální politice již působí, nebo se 
jinak veřejně angažují.

Zároveň platí, že pravděpodobnost 
přednostního obsazení mandátu je 
o něco větší u středních a menších 
stran, než u stran s nejvyšším ziskem 
hlasů. -lko-

Victor D‘Hondt (1841-1901), belgic-
ký právník a matematik, proslavený v 
politologii svou metodou přepočítávání 
hlasů jednotlivých politických subjektů 
získaných ve volbách.
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Jak je to v komunálních volbách
s přidělováním prioritních hlasů

D΄Hondtova metoda
přepočtu hlasů

funguje už 140 let

Mnozí z nás před komunálkami 
poctivě  prohlíželi volební letáky, 
kde často figuruje lídr strany a kan-
didát na starostu.

Z toho máme my, voliči, pocit, že 
tak můžeme o budoucím starostovi 
rozhodnout. Ale není tomu tak. 

V Česku zatím  starostu přímo 
nevolíme, jak je běžné v řadě evrop-
ských zemí, byť o této možnosti u 
nás už léta probíhá diskuze. 

Vhozením vyplněného hlasovací-
ho lístku do volební urny zatím roz-
hodujeme jen o složení zastupitel-
stva obce pro nové volební období. 
Ale to by se mohlo časem změnit. 

O nejvhodnějším způsobu zavede-
ní přímé volby starosty se v Česku 
diskutuje již roky. Ona totiž věc má 
svůj svůj rub i líc… Jak např. zazně-
lo při polemice na webu Svazu měst 
a obcí ČR již před sedmi lety, mno-

ho obcí tehdy ani nemělo o posta-
vení přímo voleného starosty a jeho 
kompetencích dostatečnou předsta-
vu. Přímo volený starosta by třeba 
nebyl členem zastupitelstva, a tak 
by ani nemohl hlasovat o projedná-
vaných bodech… Podle některých 
odhadů by ale novinka mohla zved-
nout volební účast. 

O přímé volbě starosty již nějaký 
čas diskutuje Poslanecká sněmov-
na. ŽN se tedy obrací o aktuální 
informace na Radka Zlesáka z hnu-
tí ANO 2011, který je od roku 2017 
poslancem Parlamentu PS ČR za 
okres Žďár n. S. 

Jak říká, současný legislativní návrh 
ohledně přímé volby starostů, z díl-
ny SPD, prošel ve sněmovně dru-
hým čtením. „Při podrobnější diskuzi 
ve výborech sněmovny a na příslušných 
ministerstvech se ukázalo, že tento 

návrh zákona je legislativní paskvil. 
Tato změna volby starostů by vyvola-
la rozsáhlou změnu prováděcích záko-
nů včetně nutné úpravy ústavy,“ říká 
Radek Zlesák s tím, že předložený 
návrh zákona neřeší ani základní 
věc: jaké by byly kompetence přímo 
zvolených starostů. „Žádná z těchto 
potřebných změn nebyla navrhovate-
lem k dnešnímu dni předložena. Proto 
lze očekávat, že sněmovna tento návrh 
zamítne,“ domnívá se Zlesák. Sou-
časně se, podle jeho slov, vláda otáz-
kou zabývá, a připravuje komplexní 
legislativní návrh. 

Při letošních komunálních vol-
bách si tedy nové zastupitelstvo ješ-
tě „postaru“  zvolí starostu ze svého 
středu na ustavující schůzi. A zvole-
ný starosta nemusí být nutně lídrem 
nejsilnější politické strany či usku-
pení. V praxi bývá mnohdy  starosta 

zvolen na základě uzavřené koaliční 
smlouvy mezi některými stranami.

Po volbách svolá ustavující zasedá-
ní zastupitelstva dosavadní starosta 
po uplynutí lhůty pro podání návr-
hu soudu na neplatnost voleb nebo 
neplatnost hlasování tak, aby se 
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
této lhůty. Ve Žďáru lze tedy  odhad-
nout, že to bude někdy koncem října 
nebo začátkem listopadu.

Ustavující schůzi předsedá buď 
dosavadní starosta, nebo nejstar-
ší člen zastupitelstva obce do chví-
le, než je zvolen starosta nebo mís-
tostarosta. Zastupitelé města skládají 
slib zastupitele, jímž se zavazují k té 
nejlepší práci pro své město a jeho 
občany. To také stvrdí podpisem.

Na ustavujícím zasedání se také, 
kromě starosty a místostarosty, zvolí 
i další členové rady města.  -lko-

O přímé volbě starosty zatím nic nového


