Podrobný popis způsobu rozdělování mandátů ve volbách
do Evropského parlamentu na území ČR
(§ 47 a § 48 zákona č. 62/2003 Sb.)

1.

Zjistí se celkový počet platných hlasů odevzdaných pro všechny kandidující politické strany, politická
hnutí a jejich koalice (dále „volební strana“) na celém území České republiky (území ČR tvoří jeden
volební obvod).

2.

Následně se zjistí, které kandidující volební strany získaly na území ČR alespoň 5 % z celkového počtu
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, při kterém jsou jim v jednom skrutiniu (viz body 5, 6 a 7) rozděleny mandáty, které
České republice náleží podle rozhodnutí Evropské rady o složení Evropského parlamentu (pro volby
v roce 2019 je to 21 mandátů).

5.

Rozdělení mandátů volebním stranám probíhá následovně:
a) počet platných hlasů pro každou volební stranu se postupně dělí čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem
o 1 vyšším,
b) vypočte se tolik podílů (uvádějí se na 2 desetinná místa se zaokrouhlením nahoru), kolik má volební
strana na hlasovacím lístku uvedeno platných kandidátů (bez kandidátů odvolaných, odstoupivších
a kandidátů, kteří byli zbaveni práva být volen),
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 mandátů se rozděluje (tj. 21), zároveň
se s hodnotou podílu uvádí označení volební strany, která tohoto podílu dosáhla,
e) v případě rovnosti dvou nebo více podílů, rozhoduje o jejich pořadí celkový počet platných hlasů
odevzdaných pro volební stranu na území ČR, 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) pokud však některý z nich získal volebním zákonem stanovený počet přednostních hlasů,
tj. nejméně 5 % z platných hlasů, které volební strana na území ČR obdržela, připadne mandát
přednostně tomuto kandidátovi, tj. posouvá se v pořadí pro přidělení mandátu na první místo - je-li
takových kandidátů více, připadnou disponibilní mandáty těmto kandidátům postupně v pořadí
podle nejvyššího počtu přednostních hlasů, je-li tento počet stejný, rozhoduje původní pořadí
kandidáta na hlasovacím lístku,
c) všichni nezvolení kandidáti (tj. bez mandátů) volební strany, která ve volbách 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) pokud však některý z nich získal volebním zákonem stanovený počet přednostních hlasů,
tj. nejméně 5 % z platných hlasů, které volební strana na území ČR obdržela, stává se náhradníkem
přednostně, tj. posouvá se v pořadí náhradníků na první místo - je-li takových kandidátů více,
stanovuje se jejich pořadí podle vyššího počtu přednostních hlasů kandidáta, je-li tento počet stejný,
rozhoduje původní pořadí kandidáta na hlasovacím lístku.
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