ČÁST I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Základní údaje
S ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky (čl. 16 a čl. 17 odst. 1) a zákonem o volbách
do Parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 8. února 2006 svým rozhodnutím ze dne 30. ledna 2006
publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 31/2006 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky na dny 2. a 3. června 2006. Provedení voleb se řídilo zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon). V roce 2002 bylo
vydáno úplné znění volebního zákona po všech předchozích novelizacích (č. 121/2002 Sb.), následně
Parlament ČR přijal ještě další jeho novelu (č. 171/2002 Sb.), která upravovala postup při volbách a sčítání
hlasů v zahraničí. Na základě této další novely pak prezident republiky vyhlásil volby v zahraničí v místech,
kde dochází v důsledku časových pásem k posunu o více než 4 hodiny oproti času na území ČR, již na dny
čtvrtek a pátek. Další novelizace zákona (č. 418/2004 Sb. a 323/2006 Sb.) řeší změny volebních obvodů
v Praze, popř. Plzni. Některá ustanovení volebního zákona upravovala vyhláška Ministerstva vnitra č.
233/2000 Sb., novelizovaná řadou vyhlášek, z nichž je pro zpracování výsledků voleb významná vyhláška č.
565/2002 Sb. která navazuje na změnu správního uspořádání, kdy činnosti okresních úřadů přešly do
pravomoci krajských, případně pověřených obecních úřadů.
Volby do Poslanecké sněmovny se konaly na základě všeobecného, rovného a přímého volebního
práva tajným hlasováním, podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích. Volby probíhaly také
v zahraničí, a na velvyslanectvích a generálních konzulátech. Na základě losování Státní volební komisí se
všechny výsledky ze zahraničí započítávaly do Jihomoravského volebního kraje.
Volební kraje byly stanoveny takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

a byly tak shodné s vyššími územními samosprávními celky ČR.
Odevzdávání hlasovacích lístků, jejich posuzování a prvotní sčítání hlasů probíhalo na území ČR ve
stálých volebních okrscích, vytvořených podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
v zahraničí ve zvláštních volebních okrscích, vytvořených podle volebního zákona a jmenovitě uvedených ve
vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí č. 118/2006 Sb.
V těchto volbách bylo evidováno 14 758 stálých volebních okrsků na území ČR a 108 zvláštních
volebních okrsků v zahraničí.

2. Počet mandátů
Ústavou stanovený počet poslanců Poslanecké sněmovny byl 200. Tyto mandáty byly po převzetí
výsledků hlasování od všech okrskových volebních komisí Českým statistickým úřadem rozděleny mezi
volební kraje podle toho, kolik platných hlasů celkem bylo ve volebním kraji odevzdáno (viz kap.8).

3. Voliči
Právo volit měli státní občané ČR, kteří alespoň ve druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let
(s výjimkou osob, u nichž existovala překážka ve výkonu volebního práva ve smyslu zákona).
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Voliči byli zapsáni buďto do stálého seznamu voličů podle místa jejich trvalého pobytu na území ČR
nebo do zvláštního seznamu voličů v případě, že se na území daného okrsku přechodně zdržovali ve dnech
voleb, anebo v případě, že šlo o volby v zahraničí. Každý volič mohl být zapsán pouze v jednom seznamu
voličů.
Voličům, kteří nemohli volit ve volebním okrsku, kde byli zapsáni do stálého seznamu voličů, nebo
v zahraničí do zvláštního seznamu voličů, byla umožněna volba v kterémkoli okrsku na základě voličského
průkazu.

4. Volební orgány
Nová volební legislativa, která nabyla platnosti již v roce 2000 (viz volby do Senátu v r. 2002), přinesla
zásadní změnu v soustavě volebních orgánů a v jejich působnosti. Veškeré činnosti v technicko organizační přípravě voleb a v zabezpečení zpracování jejich výsledků byly definovány jako výkon státní
správy a příslušným volebním zákonem určeny do působnosti jím vyjmenovaných orgánů státní správy a
orgánů samosprávy.
Volby do Poslanecké sněmovny řídila Státní volební komise, ustavená podle zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů, její působnost byla dále upravena vyhláškou Ministerstva vnitra č.
152/2000 Sb. Ve volebních okrscích zabezpečovaly průběh voleb a prvotní zjištění výsledků hlasování
okrskové volební komise, ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí pak zvláštní okrskové volební komise,
ustavené podle volebního zákona. Hlavními úkoly těchto komisí bylo zejména zajistit průběh hlasování, po
uzavření volebních místností na území ČR sečíst hlasy, vyhotovit zápis o průběhu a výsledku hlasování a
předat ho (ze zahraničí zaslat) do dalšího zpracování na územně příslušném pracovišti ČSÚ.

5. Kandidátní listiny
Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny předkládaly jednotlivé politické strany, politická
hnutí a koalice (dále jen strany) nejpozději v termínu 66 dní před prvním dnem voleb krajskému úřadu.
Kandidátní listinu nemohly podávat strany, jejichž činnost byla pozastavena.
Ke kandidátní listině muselo být přiloženo prohlášení kandidáta, že souhlasí s tím, aby byl na této
kandidátní listině uveden. Nejvyšší počet kandidátů, který strana mohla uvést na kandidátní listině, byl
stanoven v příloze volebního zákona jednotlivě pro každý volební kraj.
Pořadí kandidátů na kandidátní listině určovalo současně pořadí, ve kterém byly stranou získané
mandáty přidělovány jednotlivým kandidátům, tedy ve kterém byli zvoleni. Toto pořadí mohli voliči ovlivnit
využitím práva udělit kandidátovi přednostní hlas, t.zn. označením maximálně dvou kandidátů na hlasovacím
lístku.
Seznam kandidátních listin, podaných ve stanoveném termínu před volbami, byl po kontrolách
správnosti údajů o kandidátech předán Státní volební komisi, která jim losem určila číslo pro označení jejich
hlasovacího lístku. Po zaplacení volebním zákonem požadovaného příspěvku strany na volební náklady a
následném zaregistrování kandidátních listin zajistil krajský úřad tisk hlasovacích lístků.
Kandidát se mohl do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury, do stejného okamžiku
mohl být odvolán stranou, na jejíž kandidátní listině se nacházel. Pokud bylo takové prohlášení učiněno po
zaregistrování kandidátních listin, zůstávaly údaje o kandidátu na hlasovacím lístku, ale při rozdělování
mandátů se k nim, a k přednostním hlasům pro ně odevzdaným, nepřihlíželo. O takto odstoupivších
kandidátech byly uveřejněny informace ve všech volebních místnostech volebního kraje.
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Zaregistrované kandidátní listiny:
Číslo

Zkratka +)

Název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SZR
ČHNJ
BPS
LiRA
PaS
NEZ
ČP ++)
KČ
ODS
ČSSD
SNK ED
US-DEU
HOB ++)
PB
4 VIZE
ČSNS2005
M
SZ
H.S.
KSČM
Koal_ČR
9
40
68
157
159
165
167
NS
FiS
KDU-ČSL
NEZ/DEM
SRŠ

Strana zdravého rozumu
České hnutí za národní jednotu
Balbínova poetická strana
Liberální reformní strana
Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě
NEZÁVISLÍ
Česká pravice
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody - Demokratická unie
Helax-Ostrava se baví
Pravý Blok
4 VIZE
Česká strana národně socialistická
Moravané
Strana zelených
Humanistická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Nezávislá iniciativa (NEI)
Klub angažovaných nestraníků
Masarykova demokratická strana
Demokratická Unie České republiky
Strana práce
Strana drobných živnostníků a podnikatelů
Hnutí na podporu dobrov.hasičů a dal.dobrovolníků
Národní strana
Folklor i Společnost
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V.Železný)
STRANA ROVNOST ŠANCÍ

22
23
24
25
26

Poznámky:
+)
Zkratky použité pro označení kandidujících stran při zpracování výsledků voleb nemusí být vždy
shodné se zkratkami názvů stran, používaných v jiných dokumentech.
V průběhu volební kampaně učinily dvě politické strany, Česká pravice a Helax-Ostrava se baví,
++)
prohlášení ve sdělovacích prostředcích o tom, že odstupují z voleb. Pouze Česká pravice však stvrdila své
prohlášení tím, že využila ustanovení volebního zákona a odvolala kandidaturu všech svých 14 kandidátů ve
všech volebních krajích. Helax-Ostrava se baví takový krok neučinila a na její kandidátce
v Moravskoslezském kraji zůstalo 16 kandidátů.

6. Způsob hlasování
Volič hlasoval osobně, zastoupení nebylo možné. Voličům, kteří se nemohli dostavit do volební
místnosti na území ČR, bylo na jejich žádost umožněno odevzdat hlas do přenosné volební schránky.
Hlasovací lístky byly na základě stálého seznamu voličů doručovány všem voličům nejpozději 3 dny před
volbami, případně je volič obdržel od okrskové volební komise. Ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí
byly hlasovací lístky voličům k dispozici pouze ve volební místnosti, volbu do přenosné schránky ani
korespondenční volbu tam volební zákon neumožňoval.
Účast ve volbách byla okrskovou volební komisí zaznamenána ve výpisech ze seznamů voličů.
Uplatnění zásady, že jeden volič má jeden hlas, bylo zajištěno tím, že voliči byla okrskovou volební komisí
vydána úřední obálka, do které volič vložil hlasovací lístek vybrané strany.
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Na hlasovacím lístku vkládaném do úřední obálky mohl volič vyznačit, kterým z kandidátů na něm
uvedených dává přednost. To provedl zakroužkováním pořadového čísla předtištěného u jména kandidáta,
což bylo možno učinit maximálně u dvou kandidátů.

7. Zjištění výsledků hlasování v okrskové volební komisi
Bezprostředně po uplynutí hodiny, na kterou bylo pro území ČR stanoveno ukončení hlasování
druhý den voleb, zahájily okrskové volební komise (včetně těch ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí)
posuzování platnosti hlasovacích lístků a sčítání hlasů, přičemž byly zjišťovány tyto údaje:
- počet osob zapsaných do výpisů ze seznamů voličů,
- počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
- počet odevzdaných úředních obálek,
- počet platných hlasů odevzdaných pro každou stranu a celkem,
- počet platných přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Na závěr jednání okrskové volební komise byl o průběhu a výsledcích hlasování vyhotoven zápis.
Ten byl na území ČR určenými členy komise osobně předán příslušnému pracovišti ČSÚ, ze zahraničí byl
komisí odeslán přenosovou cestou Ministerstva zahraničních věcí zde vytvořenému pracovišti ČSÚ.

8. Přidělení mandátů
Po sečtení výsledků hlasování a podpisu příslušného zápisu na úrovni všech volebních krajů byly
určeny počty mandátů připadající na jednotlivé volební kraje. Celkový počet platných hlasů odevzdaný pro
všechny strany ve všech volebních krajích se dělil počtem mandátů (200), výsledné zaokrouhlené celé číslo
bylo republikovým mandátovým číslem.
Republikovým mandátovým číslem byly děleny celkové počty platných hlasů odevzdaných pro
všechny strany v jednotlivých volebních krajích. Celá čísla takto vypočtená byla počtem mandátů,
připadajících na jednotlivé volební kraje. Pokud se tak nerozdělilo najednou všech 200 mandátů, byly zbylé
mandáty volebním krajům přidělovány podle velikosti zbytků dělení.
Samostatně kandidující politické strany a politická hnutí, které v souhrnu za všechny volební kraje
celkem získaly alespoň 5% z celkového počtu platných hlasů, postoupily do skrutinia, ve kterém byly
rozdělovány mandáty v rámci volebních krajů. K hlasům odevzdaným pro ostatní strany se nadále
nepřihlíželo.
Do skrutinia postoupily strany:
č. 9
ODS
Občanská demokratická strana
č. 10 ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
č. 18 SZ
Strana zelených
č. 20 KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy
č. 24 KDU-ČSL
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Mandáty, přidělené stranám v rámci volebních krajů, obdrželi kandidáti podle pořadí, v jakém byli
uvedeni na hlasovacím lístku, pokud přednostní hlasy voličů neurčily jiné pořadí. Podmínkou pro tuto změnu
bylo, aby kandidát získal takový počet přednostních hlasů, který činí alespoň 7% z počtu platných hlasů pro
tuto stranu ve volebním kraji. Nezvolení kandidáti postupujících stran se stali náhradníky.
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