Podrobný popis způsobu rozdělování mandátů ve volbách
do zastupitelstev krajů
(§ 42 a § 43 zákona č. 130/2000 Sb.)
1.

Zjistí se celkový počet platných hlasů odevzdaných v kraji pro jednotlivé politické strany, politická hnutí
nebo koalice (dále „volební strana“) a celkový počet platných hlasů v kraji.

2.

Následně se zjistí, které kandidující volební strany získaly na území kraje alespoň 5 % z celkového
počtu v kraji odevzdaných platných hlasů.

3.

K volebním stranám, které nedosáhly požadované 5% hranice dle bodu 2 (tzv. kvóra), a k hlasům pro
ně odevzdaným se nadále nepřihlíží.

4.

Volební strany, které dosáhly 5% hranice dle bodu 2 (tzv. kvóra), postupují do dalšího zjišťování
výsledků voleb v kraji, při kterém je jim v jednom skrutiniu rozdělen předem stanovený počet mandátů
v kraji, který se určuje podle počtu obyvatel kraje ve znění § 31 zákona č. 129/2000 Sb.

5a. Jestliže celkový počet kandidátů všech volebních stran, které postoupily do skrutinia, nepřesahuje
stanovený počet volených členů zastupitelstva kraje, připadne každé volební straně tolik mandátů,
kolik má platných kandidátů. Podmínkou je, aby počet takto rozdělených mandátů dosahoval alespoň
poloviny stanoveného počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen.
5b. Jestliže celkový počet kandidátů všech volebních stran, které postoupily do skrutinia, přesahuje
stanovený počet volených členů zastupitelstva kraje, probíhá rozdělení mandátů volebním stranám
následujícím způsobem:
a) počet platných hlasů pro každou volební stranu se postupně dělí číslem 1,42 a dále celými čísly
počínaje číslem 2,
b) vypočte se tolik podílů (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa nahoru), kolik kandidátů je
uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po
zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni (§ 23 zákona č. 130/2000 Sb.),
c) všechny vypočtené podíly (dohromady za všechny volební strany) se seřadí sestupně podle
velikosti (od nejvyššího k nejnižšímu),
d) uvede se seznam tolika nejvyšších podílů, kolik členů zastupitelstva kraje má být zvoleno, zároveň
se s hodnotou podílu uvede označení volební strany, která tohoto podílu dosáhla,
e) v případě rovnosti dvou a více podílů, rozhoduje o jejich pořadí celkový počet platných hlasů
odevzdaných pro volební stranu na území kraje, je-li i ten shodný, rozhodne o pořadí podílů los,
f) za každý podíl, obsažený v seznamu (seřazeném pořadí podílů dle písm. d) tohoto bodu),
připadne volební straně jeden mandát.
6.

Mandáty se přidělují jednotlivým kandidátům volební strany následovně:
a) mandáty jsou přidělovány kandidátům v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku,
b) jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 %
z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto volební stranu v rámci kraje, připadne
mandát přednostně tomuto kandidátovi, tj. posouvá se v pořadí pro přidělení mandátu na první
místo,
c) je-li kandidátů dle bodu 6 písm. b) více, připadnou disponibilní mandáty těmto kandidátům
postupně v pořadí podle nejvyššího počtu přednostních hlasů, je-li počet přednostních hlasů
stejný, rozhoduje původní pořadí kandidáta na hlasovacím lístku,
d) všichni nezvolení kandidáti (tj. bez mandátu) volební strany, která ve volbách do zastupitelstva
kraje získala alespoň jeden mandát, se stávají náhradníky.

7.

Pořadí náhradníků se stanovuje následovně:
a) náhradníky se stávají nezvolení kandidáti v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku,
b) jestliže však některý z náhradníků získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 %
z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto volební stranu v rámci kraje, stává se
náhradníkem přednostně, tj. posouvá se v pořadí náhradníků na první místo,
c) je-li náhradníků dle bodu 7 písm. b) více, stanovuje se jejich pořadí podle nejvyššího počtu
přednostních hlasů náhradníka, je-li počet přednostních hlasů stejný, rozhoduje původní pořadí
náhradníka na hlasovacím lístku.
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