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Doplnění na podatelnu 

 

Městský soud v Praze 

Hybernská 18 

111 21 Praha 1 

         

Vaše zn.: nepředchází 

 

 

V Praze dne 26. 10. 2010 

 

 

Navrhovatelé: 

1. Strana zelených 
se sídlem Stroupeţnického 30, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

IČ: 00409740 

 

2. SNK Evropští demokraté 

se sídlem Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2 

IČ: 70869553 

 

3. Věci veřejné 

se sídlem Ohradní 1087, 140 00 Praha 4 – Michle 

IČ: 26599643 

 

4. Petra Kolínská 

nar. 14. 6. 1975 

trvale bytem Kafkova 17/588, 160 00 Praha 6 – Dejvice  

 

5. Onřej Mirovský 

nar. 24. 1. 1979 

trvale bytem Komunardů 40, 170 00 Praha 7 

 

6. Jiří Witzany 

nar. 25. 3. 1966 

trvale bytem Zengrova 24, 160 00 Praha 6 

 

7. Mgr. Pavel Dobeš 

nar. 19. 1. 1982 

trvale bytem Buková 2/396, 130 00 Praha 3 

 

8. Mgr. Pavel Křeček 

nar. 29. 4. 1982  

trvale bytem Koněvova 187, 130 00 Praha 3  

 



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KORBEL, TUHÁČEK & PARTNEŘI, S. R. O. 
ADVOKÁTI ▪ ATTORNEYS AT LAW ▪ RECHTSANWÄLTE ▪ AVOCATS 

 

 

VOLEBNÍ STÍŢNOST STRANA 2 (CELKEM 14) 

9. David Švarc 

nar. 11. 6. 1984 

trvale bytem Levského 3207, 143 00 Praha 4 – Modřany  

 

10. Marie Ulrichová Hakenová 

nar. 20. 9. 1948 

trvale bytem Švédská 39, p5 

 

11. doc. PhDr. Vladimír Just, CSc. 

nar. 6. 5. 1946 

trvale bytem U Dobřenských 5, 110  00 Praha 1 – Staré město 

 

všichni zastoupeni:  

Mgr. Martinem Šípem, advokátem  

Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. 

se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor 

 

Odpůrce:  

Magistrát hlavního města Prahy 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

 

 

 

 

Návrh 
 

na neplatnost voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 

 

podaný podle ustanovení § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a § 90 soudního řádu 

správního  

 

 

Nekolkováno 

[osvobozeno od soudních poplatků podle § 11 odst. 1 písm. l) zákona o soudních poplatcích] 

 

Dvojmo 

 

Přílohy: 

1. Plné moci všech navrhovatelů 

2. Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/17 ze dne 17. 6. 2010  

3. Výsledky voleb uveřejněné Českým statistickým úřadem na oficiálních internetových 

stránkách www.volby.cz  

4. Sdělení Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy, o vyhlášení výsledků voleb ze 

dne 21. 10. 2010  

http://www.volby.cz/
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I. 
Preambule 

Navrhovatelé jsou politickými stranami, kandidáty politických stran a voliči 

politických stran, které kandidovaly ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Přestoţe tyto politické strany a jejich kandidáti 

získali přes 5 % všech platných hlasů voličů, nezískali ţádný mandát v Zastupitelstvu 

hlavního města Prahy. Hlasy voličů, kteří tyto politické strany a jejich kandidáty ve volbách 

podpořili, propadly. 

Nezískání mandátu v Zastupitelstvu hlavního města Prahy bylo způsobeno účelovým 

rozdělením volebního obvodu hlavního města Prahy na sedm menších volebních obvodů, coţ 

omezilo proporcionalitu volebního systému, znevýhodnilo menší volební strany a fakticky 

zvýšilo zákonem stanovenou 5% hranici pro získání mandátu. 

Navrhovatelé mají váţné pochybnosti o ústavnosti samotné konstrukce rozdělování 

obce na více volebních obvodů většinou zastupitelstva před koncem jeho volebního období 

a z toho vyplývající determinací podmínek pro vznik nového zastupitelstva, neboť tato 

moţnost evidentně vede ke snahám o narušování svobodné soutěţe politických stran a dotčení 

článku 22 Listiny základních práv a svobod.  

I pokud by však samotná moţnost rozdělování obce na více volebních obvodů obstála 

v testu ústavnosti, pak konkrétní způsob rozdělení volebních obvodů hlavního města Prahy ve 

volbách do zastupitelstva narušil základní ústavně zaručené principy volebního práva České 

republiky, neboť bezdůvodně narušil rovnost aktivního i pasivního volebního práva 

jednotlivých navrhovatelů i všech dalších voličů i kandidátů v hlavním městě Praze a reálně 

ovlivnil výsledky voleb. Tím se ocitl v přímém rozporu s článkem 102 odst. 1 Ústavy České 

republiky, článkem 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a ustanovením § 2 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“). 

Navrhovatelé se proto obracejí na soud, aby rozhodl o neplatnosti těchto voleb.  

II. 
Skutkový stav 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo usnesením č. 39/17 dne 17. 6. 2010 

o rozdělení volebního obvodu hlavního města Prahy na sedm menších obvodů a zároveň 

rozhodlo, ţe v kaţdém z těchto obvodů bude voleno ve volbách do Zastupitelstva hlavního 

města Prahy konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010 devět zastupitelů – oproti dosavadnímu 

stavu, kdy bylo do Zastupitelstva hlavního města Prahy voleno 70 zastupitelů v jediném 

volebním obvodu. 

 

Ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy, které proběhly ve dnech 15. a 16. 

10. 2010, získali: 
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- První navrhovatel, politická strana Strana zelených, v koalici společně 

s druhým navrhovatelem, politickou stranou SNK Evropskými demokraty 

5,90 % všech platných hlasů voličů v hlavním městě Praze. 

- Třetí navrhovatel, politická strana Věci veřejné 5,66 % všech platných hlasů 

voličů v hlavním městě Praze. 

Po přepočtu získaných hlasů na mandáty nezískali první, druhý, ani třetí navrhovatel, 

ani ţádný z jejich kandidátů ţádný mandát v Zastupitelstvu hlavního města Prahy.  

Výsledky těchto voleb vyhlásila a uveřejnila Státní volební komise v Hospodářských 

novinách v úterý dne 19. 10. 2010. Od následujícího dne začala plynout 10 denní lhůta pro 

podání návrhu na neplatnost voleb. 

 

Navržené důkazy: 

- Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/17 ze dne 17. 6. 2010, 

přiloženo jako příloha č. 2 

- Výsledky voleb uveřejněné Českým statistickým úřadem na oficiálních 

internetových stránkách www.volby.cz, přiloženo jako příloha č. 3  

- Sdělení Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy, o vyhlášení výsledků 

voleb ze dne 21. 10. 2010, přiloženo jako příloha č. 4 

III. 
Právní stav 

 

Podle článku 25 písm. b) Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech č. 120/1976 Sb., má kaţdý občan právo a moţnost, bez jakýchkoli rozdílů a bez 

neodůvodněných omezení volit a být volen v pravidelných volbách, jeţ se budou konat na 

základě všeobecného a rovného hlasovacího práva, tajným hlasováním zabezpečujícím 

svobodu hlasování. 

  

Podle článku 102 odst. 1 Ústavy České republiky jsou členové zastupitelstev 

územních samosprávných celků voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného 

a přímého volebního práva. 

 

 Podle článku 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je volební právo všeobecné 

a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon. 

 

Podle § 1 odst. 1 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., uvozujícího Listinu základních 

práv a svobod, musí být výklad a pouţívání jiných zákonů v souladu s Listinou základních 

práv a svobod. Podle článku 22 samotné Listiny základních práv a svobod musí zákonná 

úprava všech politických práv a svobod a její výklad a pouţívání umoţňovat a ochraňovat 

svobodnou soutěţ politických sil v demokratické společnosti.  

 

Podle článku 4 odst. 4 Listiny musí být při pouţívání ustanovení o mezích základních 

práv a svobod šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneuţívána 

k jiným účelům, neţ pro které byla stanovena. 

http://www.volby.cz/
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Podle § 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, se volby do 

zastupitelstev obcí konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva 

tajným hlasováním podle zásad poměrného zastoupení. 

 

Podle § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, obec tvoří jeden 

volební obvod. Zastupitelstvo obce můţe nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit 

více volebních obvodů: 

a) v obcích s počtem obyvatel do 10 000 tak, aby se v kaţdém volebním obvodu volilo 

nejméně 5 členů zastupitelstva obce, 

b) v obcích s počtem obyvatel od 10 001 do 50 000 obyvatel tak, aby se v kaţdém 

volebním obvodu volilo nejméně 7 členů zastupitelstva obce, 

c) v obcích s počtem obyvatel nad 50 000 tak, aby se v kaţdém volebním obvodu volilo 

nejméně 9 členů zastupitelstva obce. 

   

Podle § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, můţe kaţdá 

osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakoţ 

i kaţdá volební strana, jejíţ kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do příslušného 

zastupitelstva, podat návrh na neplatnost voleb u soudu. Návrh je třeba podat nejpozději 10 

dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. Návrh na 

neplatnost voleb můţe podat navrhovatel, má-li zato, ţe byla porušena ustanovení tohoto 

zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Podle § 61 je k řízení příslušný krajský 

soud, jímţ je v případě voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy Městský soud v Praze. 

 

Podle § 90 soudního řádu správního se můţe občan nebo politická strana domáhat 

rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb za podmínek stanovených zvláštními zákony. Účastníky 

řízení jsou navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehoţ volba byla napadena. Soud 

rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba 

nařizovat. 

IV. 
Odůvodnění aktivní a pasivní procesní legitimace účastníků 

 

Aktivní legitimace všech navrhovatelů je zaloţena ustanovením § 60 odst. 1, 3 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, neboť jednotliví navrhovatelé jsou 

buď volebními stranami, jejichţ kandidátní listiny byly zaregistrovány pro volby do 

Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 15. a 16. října 2010, nebo osobami, 

které jsou zapsány v seznamech oprávněných voličů pro tyto volby v hlavním městě Praze. 

Všichni navrhovatelé mají za to, že při provádění voleb byla porušena ustanovení tohoto 

zákona způsobem, který mohl ovlivnit, resp. reálně a podstatně ovlivnil výsledky voleb. 

Zároveň se všichni navrhovatelé domnívají, ţe způsobem provedení těchto voleb v účelově 

rozdělených volebních obvodech byla porušena jejich ústavně zaručená subjektivní práva na 

rovnost jejich aktivního a pasivního volebního práva. 

 

Pasivní legitimace odpůrce je zaloţena ustanovením § 90 odst. 2 soudního řádu 

správního, neboť příslušným volebním orgánem pro účely voleb do Zastupitelstva hlavního 
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města Prahy je ve smyslu § 6 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí Magistrát hlavního města Prahy. 

 

Podmínky procesní legitimace všech účastníků tohoto řízení jsou splněny. 

V. 
Vlastní odůvodnění návrhu 

 

A) Základní principy politické soutěţe 

 

Podle článku 1 odst. 1 a článku 5 Ústavy je Česká republika svrchovaný, jednotný 

a demokratický právní stát zaloţený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 

Politický systém České republiky je zaloţen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné 

soutěţi politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí 

jako prostředek k prosazování svých zájmů. Volná soutěţ politických stran se musí odehrávat 

v ústavně vymezeném prostoru, který určuje Ústava a Listina základních práv a svobod a dále 

jej konkretizuje běţné zákonodárství. 

 

Tato ústavní maxima je významná zejména z hlediska dále uvedené argumentace, 

neboť jednoznačně nadřazuje do ústavní roviny hodnotu volné soutěţe politických sil, nad 

jiné více či méně akceptovatelné a běţnými zákony upravené hodnoty, mj. hodnotu integrace 

mandátů, racionality a efektivity volebního systému apod. Krom toho je nutno zdůraznit 

i druhou část věty článku 5 Ústavy, podle níţ volná soutěţ politických stran musí respektovat 

„základní demokratické principy“, mezi něţ nepochybně patří i základní princip rovnosti 

v právech ve smyslu článku 1 Listiny. 

 

Prostor volné soutěţe politických stran je ústavně vymezen zejména institutem voleb 

a charakterem aktivního i pasivního volebního práva občanů. Některé parametry 

demokratických voleb se mohou z ústavněprávního hlediska lišit (viz např. zásadní rozdíly 

poměrného volebního systému do Poslanecké sněmovny a většinového volebního systému do 

Senátu vyplývající z článku 18 odst. 1, 2 Ústavy České republiky), některé však musí zůstat 

konstantní. Mezi konstantní principy voleb v demokratickém právním státě patří zejména 

princip tajného hlasování a principy všeobecného, rovného a přímého volebního práva 

[viz článek 18 a článek 102 Ústavy České republiky, článek 21 odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod, článek 25 písm. b) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech]. 

Princip rovnosti se stal konstantním principem volebního práva jiţ v době 

demokratizačního vývoje Rakousko-Uherské monarchie na konci 19. století. Jedná se o jeden 

ze základních volebních principů, kterými jsou obecnost, rovnost a přímost volebního práva, 

tajnost hlasování a svoboda voleb.
1
 

                                                 
1
 Ve Slovníku československého práva veřejného vydávaného v letech 1929–1948 píše B. Bobek: „Dlouholetý 

spor o všeobecné a rovné volební právo, který zaměstnával evropskou veřejnost po více neţ dvě století, je dnes 

jiţ jednoznačně rozhodnut a proti všeobecnosti a rovnosti volebního práva nemůţe jiţ býti námitek…[in Hácha, 
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Lze mít za to, ţe tyto konstantní principy tvoří součást podstatných a nezměnitelných 

náleţitostí demokratického právního státu ve smyslu článku 9 odst. 2 Ústavy České republiky. 

Změnit, narušit, ani omezit je nelze nejen změnou objektivního práva, ale (tím spíše) ani 

výkladem (srov. článek 4 odst. 4 a článek 22 Listiny základních práv a svobod). 

 

B) Zákonem stanovená kritéria pro meritorní posouzení návrhu  

 

Kritériem meritorního posouzení tohoto návrhu soudem jsou podle § 60 odst. 3 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, následující dvě skutečnosti, které musí být 

splněny kumulativně: 

 

1. Porušení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

 

a 

 

2. alespoň potenciální ovlivnění výsledků voleb v příčinné souvislosti s porušením 

zákona. 

 

Navrhovatelé mají za to, ţe při provádění voleb do Zastupitelstva hlavního města 

Prahy konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 byl jednoznačně porušen princip rovnosti jejich 

aktivního i pasivního volebního práva, tj. § 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí, a toto porušení zákona vedlo v příčinné souvislosti k významnému 

ovlivnění výsledku voleb a téţ k dotčení zákonného principu poměrného zastoupení.  

 

Podmínky hmotněprávní ţalobní legitimace navrhovatelů jsou proto splněny. 

 

C) Porušení rovnosti aktivního i pasivního volebního práva 

Podle doktrinálních výkladů představuje rovnost volebního práva zásadu, ţe kaţdému 

voliči patří stejný počet hlasů a kaţdý hlas má v zásadě stejnou váhu, čímţ umoţňuje v zásadě 

rovné zastoupení občanů z jednotlivých volebních obvodů jejich volenými zástupci 

v zastupitelském sboru (rovnost aktivního volebního práva). Znamená to také, ţe na jeden 

mandát připadá i přibliţně stejný počet hlasů, čímţ je zaručena rovnost podmínek, za nichţ 

mohou jednotliví kandidáti získat mandát (rovnost pasivního volebního práva). Rovnost 

volebního práva musí být posuzována vţdy se zřetelem k ústavně stanovenému volebnímu 

systému a rovné váhy hlasu z hlediska voliče.
2
 

Samozřejmě, ţe matematicky „zcela rovné“ volební právo můţe narušit volební účast 

a volební geometrie, zejména princip nerozdělitelnosti mandátu, který nutí zaokrouhlovat 

získané hlasy v rámci přepočtu hlasů na celé mandáty. Tyto nezbytné zásahy do 

elementárního principu rovnosti aktivního i pasivního volebního práva však musí být 

prováděny jako výjimka z pravidla, tj. pouze z nezbytných, ospravedlnitelných a racionálních 

důvodů a při důsledném dodrţování ústavního imperativu minimalizace zásahů do 

                                                                                                                                                         
E., Hoetzel, J., Weyr, F. Laštovka, K.: Slovník veřejného práva Československého, Reprint, Eurolex Bohemia, 

Praha, 2000, sv. V., str. 313 (ISBN 80-902752-8-1)]. 
2
 Pavlíček, V.: in Pavlíček, V., Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, 1. díl, Linde Praha 

a.s., Praha, 1998, str. 125 (ISBN 80-7201-110-3). 
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základních práv vyplývajícího z článku 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle nějţ 

při omezování základních práv musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu; taková omezení 

navíc nesmějí být zneuţívána k jiným účelům, neţ pro které byla stanovena. 

Z toho in concreto vyplývá, ţe pokud Zastupitelstvo hlavního města Prahy chtělo 

vyuţít ustanovení § 27 odst. 1 věta 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a rozdělit území hlavního města Prahy na více volebních obvodů, muselo přitom respektovat 

– v mezích moţností – i další parametry platného volebního práva České republiky, nota bene 

parametry vyplývající z principů a norem vyšší právní síly. 

Těmito „mezemi moţností“ jsou omezení vyplývající jednak z ustanovení § 27 odst. 2 

zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle nějţ v hlavním městě Praze může být městská 

část nebo městský obvod součástí pouze jednoho volebního obvodu, jednak z principu 

nedělitelnosti mandátu a z toho vyplývající přirozené potřeby zaokrouhlování voličských 

hlasů na celé mandáty. 

Pokud tedy Zastupitelstvo hlavního města Prahy hodlalo rozdělit území hlavního 

města Prahy na více volebních obvodů, muselo jej rozdělit buď tak, aby byl počet voličů 

v jednotlivých volebních obvodech zhruba stejný (coţ je při dodrţení podmínky dle § 27 odst. 

2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí sice obtíţné, ale moţné), nebo tak, aby počet 

rozdělovaných mandátů v jednotlivých volebních obvodech odpovídal rozdílnému počtu 

voličů v těchto volebních obvodech. 

Vzhledem k tomu, ţe podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí je nutno v hlavním městě Praze rozdělovat v kaţdém volebním 

obvodu nejméně 9 mandátů, představuje tento počet mandátů zákonný základ pro 

volební obvod s nejmenším počtem oprávněných voličů. Pokud pak mají jiné volební 

obvody o tolik více voličů, neţ kolik činí počet voličů na 1 mandát v nejmenším volebním 

obvodu, musí v nich být rozdělováno právě o tolik více mandátů, neţ v nejmenším 

volebním obvodu.   

Bohuţel, Zastupitelstvo hlavního města Prahy se těmito principy při rozdělování 

hlavního města Prahy na více volebních obvodů neřídilo.  

Následující tabulka shrnuje počty oprávněných voličů v jednotlivých volebních 

obvodech hlavního města Prahy, které byly zřízeny usnesením Zastupitelstva hlavního města 

Prahy č. 39/17 dne 17. 6. 2010, a počty mandátů, které v nich byly určeny k rozdělování.
3
 

                                                 
3
 Statistická data o počtu oprávněných voličů byla převzata z volebních seznamů, jak je uvádí na svých 

internetových stránkách Český statistický úřad (www.volby.cz). 

http://www.volby.cz/
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číslo volebního 

obvodu 

počet oprávněných 

voličů 

počet skutečně 

rozdělovaných 

mandátů 

1 129 653 9 

2 124 868 9 

3 145 980 9 

4 140 470 9 

5 138 691 9 

6 132 637 9 

7 132 567 9 

Z uvedeného vyplývá, ţe ve všech volebních obvodech, bez ohledu na počet 

oprávněných voličů, bylo rozdělováno 9 mandátů, coţ je ve všech případech zákonné 

minimum podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí. 

Z uvedeného dále vyplývá, ţe v nejmenším volebním obvodu číslo 2 bylo v den voleb 

124 868 oprávněných voličů. To při rozdělování 9 mandátů znamená, ţe na 1 mandát 

připadalo po zaokrouhlení 13 874 oprávněných voličů (124 868 : 9 = 

13874,22222222222). 

Kaţdý další volební obvod, který má o více neţ uvedených 13 874 oprávněných voličů 

více neţ nejmenší volební obvod, by tedy měl mít za kaţdých těchto 13 874 oprávněných 

voličů navíc 1 další mandát oproti nejmenšímu volebnímu obvodu. Resp. přesněji by měl mít 

navíc 1 další mandát jiţ při překročení poloviny tohoto počtu, tj. jiţ při počtu 6 937 voličů 

navíc, neboť není ţádný rozumný důvod ani k tomu, aby byly větší volební obvody 

poddimenzovány oproti menším aţ do dosaţení počtu oprávněných voličů potřebných pro 

1 další mandát. Z hlediska rozumně dosaţitelného šetření principu rovnosti a rovného 

aktivního i pasivního volebního práva občanů se nabízí přirozené řešení, ţe větší volební 

obvod by měl být „poddimenzován“ přidělenými mandáty pouze do poloviny počtu voličů 

potřebných pro 1 další mandát, zatímco po překročení poloviny počtu voličů potřebných pro 

1 další mandát aţ do dosaţení celého tohoto počtu by měl být naopak „předimenzovaný“ 

o tento 1 další mandát oproti menším obvodům.  

Popsaný mechanismus jasně dokládá, ţe ve vícemandátových volebních obvodech 

nelze kvůli potřebě zaokrouhlování voličských hlasů na celý mandát nikdy dosáhnout 

absolutní rovnosti aktivního ani pasivního volebního práva, ale přesto se lze rovnosti bez 

obtíţí limitně přiblíţit rozdělováním spravedlivého počtu mandátů připadajících na 

kaţdý volební obvod, a to tak, ţe na volební obvod s nejmenším počtem oprávněných voličů 

připadne nejmenší zákonem stanovený počet mandátů [tj. podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona 

o volbách do zastupitelstev obcí 9 mandátů] a na volební obvody s větším počtem 

oprávněných voličů připadne proporčně více mandátů, podle běţných pravidel 

zaokrouhlování na celý mandát. 

Následující tabulka uvádí, o kolik oprávněných voličů bylo v jednotlivých volebních 

obvodech více, neţ v nejmenším volebním obvodu, a kolik mandátů by se podle rozumně 

http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=1&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=2&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=3&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=4&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=5&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=6&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=7&xstat=0&xvyber=0
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dosaţitelného principu rovnosti aktivního a pasivního volebního práva mělo v těchto 

obvodech rozdělovat. (Tím není předjímáno, ţe Zastupitelstvo hlavního města Prahy musí 

stanovit volební obvody pouze takto. Můţe je stanovit i jakkoliv jinak, ale musí dodrţet 

srovnatelnou korelaci počtu oprávněných voličů a počtu rozdělovaných mandátů 

v jednotlivých volebních obvodech.) 

číslo volebního 

obvodu 

počet oprávněných 

voličů 

rozdíl počtu 

oprávněných voličů 

oproti nejmenšímu 

volebnímu obvodu * 

počet 

rozdělovaných 

mandátů podle 

principu rovnosti 

1 129 653 + 4 785 9 

2 124 868 - 9 

3 145 980 + 21 112 11 

4 140 470 + 15 602 10 

5 138 691 + 13 823 10 

6 132 637 + 7 769 10 

7 132 567 + 7 699 10 

* V pásmu od 0 do 6 937 oprávněných voličů dochází k mírné „poddimenzovanosti“ většího 

volebního obvodu, která však ještě nevede k získání dalšího mandátu. V pásmu od 6 938 by 

mělo vždy po 13 874 oprávněných voličích docházet k navýšení a 1 další mandát.  

Z uvedeného je zřejmé, ţe k nadměrnému a prostým zaokrouhlováním ani ničím jiným 

neodůvodněnému porušení rovnosti aktivního i pasivního volebního práva navrhovatelů došlo 

v hned v pěti ze sedmi volebních obvodů hlavního města Prahy. Z uvedeného je téţ zřejmé, 

ţe popsané porušení rovnosti aktivního a pasivního volebního práva vedlo v příčinné 

souvislosti k ovlivnění výsledku voleb. Pokud by k porušení tohoto práva nedošlo, ať jiţ 

v důsledku jiného stanovení volebních obvodů nebo jiného stanovení rozdělovaných mandátů, 

dopadly by výsledky voleb nepochybně jinak. Ovlivnění výsledků voleb je přitom podstatné, 

neboť z povahy věci vyplývá, ţe výsledky voleb nebyly ovlivněny např. pouze na úrovni 

hlasů, ale na úrovni získávaných mandátů. Výsledné sloţení Zastupitelstva hlavního města 

Prahy by proto bylo při dodrţení rovnosti aktivního a pasivního volebního práva s určitostí 

jiné.  

 

Porušení principu rovnosti volebního práva lze dokumentovat i na absolutním počtu 

hlasů některých kandidátů. Kupříkladu Markéta Reedová (VV) v obvodě III získala 6 054 

hlasů, zatímco Marta Semelová (KSČM) pouze 4 835. Mandát v zastupitelstvu však přesto 

získala Marta Semelová, která ale u voličů v porovnání s Markétou Reedovou propadla. 

Přestoţe v komunálních volbách lze preferovat jednotlivé kandidáty, primárně se vţdy tyto 

hlasy započítávají pro volební stranu. Systém tedy nahrává mase stranických kandidátů, 

a nikoli silným osobnostem. To je ale problém celého volebního systému komunálních voleb. 

Navrhovatelé zdůrazňují, ţe jimi popsané poţadavky při rozdělování hlavního města 

Prahy na více volebních obvodů nejsou otázkou pouhé vhodnosti toho či onoho rozdělení, 

ale jde o otázku dodrţení rovnosti jejich aktivního a pasivního volebního práva, které je 

http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=1&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=2&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=3&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=4&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=5&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=6&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xobecnaz=Praha&xobvod=7&xstat=0&xvyber=0
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VOLEBNÍ STÍŢNOST STRANA 11 (CELKEM 14) 

chráněno jako součást definičních, nezměnitelných náleţitostí demokratického právního státu 

vyplývajících z konkrétních ustanovení platného práva, a to zejména z:  

- článku 102 odst. 1 Ústavy České republiky a článku 21 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod a 

- § 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. 

Ke stejnému závěru nezaměnitelně vedou i výkladové imperativy uvedené v článcích 

4 odst. 4 a 22 Listiny základních práv a svobod, ukládající kaţdému šetřit základní práva 

a ochraňovat svobodnou soutěţ politických sil v demokratické společnosti. 

Toto jsou závěry, které determinují ústavně konformní výklad § 27 odst. 1 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a jeho aplikaci stran moţného rozdělování 

volebního obvodu obce z hlediska dodrţení principu rovného aktivního a pasivního volebního 

práva. 

 

D) Porušení principu legitimního očekávání, přiměřenosti, zákazu libovůle a zákazu 

zneuţití práva 

V kontinuu matematicky přirozené nerovnosti aktivního i pasivního volebního práva 

v důsledku zaokrouhlování představuje shora popsaný způsob aplikace § 27 odst. 1 zákona 

o volbách do zastupitelstev obcí, nejmenší rozumně dosaţitelnou úroveň nerovnosti, 

resp. maximální rozumně dosaţitelnou míru rovnosti. Ze všech moţných způsobů rozdělení 

hlavního města Prahy na více volebních obvodů, bylo povinností Zastupitelstva hlavního 

města Prahy, které o tom rozhodovalo z pozice orgánu veřejné moci, vybrat a realizovat 

způsob ústavně konformní. 

 

Toto by odpovídalo i legitimním očekáváním voličů s aktivním volebním právem, ţe 

jejich hlas se poměrně promítne do sloţení zastupitelstva, pokud odevzdají hlas politické 

straně, která překročí 5% uzavírací klauzuli, stejně jako legitimním očekáváním kandidátů 

s pasivním volebním právem.  

To se však nestalo a podle názoru navrhovatelů se tak stát ani nemělo. Navrhovatelé se 

domnívají, ţe skutečným účelem rozdělení hlavního města Prahy na více volebních obvodů 

totiţ nebyly údajné výhody pro občany, ale skrytý záměr většiny v minulém funkčním období 

zastupitelstva znevýhodnit menší konkurenty v blíţících se volbách, a tím narušit svobodu 

politické soutěţe. 

Navrhovatelé opírají svou domněnku o fakt, ţe pro zaloţení tak výrazných nerovností 

aktivního i pasivního volebního práva v jednotlivých volebních obvodech jinak nebyl vůbec 

ţádný rozumný důvod, s výjimkou ryze účelové snahy stanovit počet rozdělovaných mandátů 

ve všech volebních obvodech na absolutním zákonném minimu 9 mandátů, čímţ je 

dosahováno největšího efektu omezení poměrnosti volebního systému v neprospěch menších 

volebních stran. Dokonce ani samotné Zastupitelstvo hlavního města Prahy, které v obecné 

poloze odůvodňovalo smysluplnost rozdělení hlavního města Prahy na více volebních 

obvodů, nebylo doposud schopno uvést ţádný legitimní důvod, proč k rozdělení muselo dojít 
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právě tímto způsobem, který zapříčinil nerovnost aktivního i pasivního volebního práva všech 

účastníků voleb. 

Samotný fakt, ţe § 27 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí umoţňuje 

rozdělení obce na více volebních obvodů, nemůţe vést k libovůli ohledně způsobu tohoto 

rozdělení, zvlášť pokud by tento způsob rozdělení – bez jakýchkoli důvodů – porušil jiné 

právem stanovené parametry volební soutěţe a jiná právem chráněná práva osob. 

Opačný výklad, který by aplikací § 27 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

připouštěl dotčení jiných chráněných hodnot, například principu rovnosti aktivního 

a pasivního volebního práva, by byl zcela bezbřehý a absurdní a příčil by se dalším 

konstantně judikovaným principům demokratického právního státu, jako zejména zákazu 

libovůle a zákazu zneuţití práva. Zneuţitím práva (abusus iuris) je situace, kdy někdo 

vykoná právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti; v této souvislosti se 

hovoří téţ o „šikanózním jednání“ (šikanózní výkon práva); takovéto jednání, jímţ se 

dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolené. O jednání toliko zdánlivě 

dovolené jde z toho důvodu, ţe objektivní právo nezná jednání zároveň dovolené a zároveň 

nedovolené; vzhledem k tomu, ţe ze zásady lex specialis derogat legi generali vyplývá, ţe 

zákaz zneuţití práva je silnější neţ dovolení dané právem, není takové jednání výkonem 

práva, ale protiprávním jednáním. Výkonu práva, který je vlastně jeho zneuţitím, proto soud 

neposkytne ochranu.
4
 

Platné právo musí ve svém regulativním působení předkládat racionální vzorce 

chování, tedy takové vzorce, které slouţí k rozumnému uspořádání společenských vztahů. To 

je příkaz nejen pro zákonodárce, ale i pro adresáty právních norem a orgány, které tyto právní 

normy autoritativně interpretují a aplikují; smyslu práva jako takového odpovídá pouze ten 

výklad textu právního předpisu, který uvedené uspořádání vztahů ve společnosti respektuje. 

Výklad, který by - při existenci několika různých interpretačních alternativ - racionalitu 

uspořádání společnosti pomíjel, nelze povaţovat za správný a závěr, k němuţ dospívá, potom 

důsledně vzato nelze povaţovat ani za existující právo, a to z toho důvodu, ţe se příčí 

základnímu smyslu práva. Ostatně odedávna platí, ţe znát zákony neznamená znát jenom 

jejich text, ale především pochopit jejich smysl a působení; obdobné platí o právu samém. Při 

existenci několika interpretačních alternativ tedy takové chování, které není v souladu 

s poţadavkem rozumného uspořádání společenských vztahů, je chováním protiprávním; 

takové chování můţe mít zároveň povahu zneuţití práva. Tak je tomu i v daném případě.
5
 

 

E) Narušení principu poměrného zastoupení 

Co lze rozumět principem poměrného zastoupení a jaká míra deformace tohoto 

principu v zájmu jiných legitimních hodnot, např. v zájmu účelné integrace je ještě přípustná, 

aniţ by došlo k jeho nepřijatelnému narušení, vyloţil Ústavní soud, inter alia, ve svém nálezu 

ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, v němţ judikoval: 

                                                 
4
 Knapp, V.: Teorie práva. C. H. Beck, Praha 1995, str. 184 – 185. 

5
 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 107/2004 ze dne 10. 11. 2005, publikován ve Sbírce 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve svazku 6/2006 jako rozhodnutí č. 869/2006 na str. 521. Na toto 

rozhodnutí odkazuje i český Ústavní soud, viz např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2714/07 ze dne 6. 8. 

2008 (ASPI).  
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Také v politické praxi používaný model „poměrného zastoupení“ proto může, a také 

musí, činit celou řadu koncesí principu integrace, tak se však může dít jen na určitém 

úseku kontinua, kdy ke svému ideálnímu typu zůstává „přivrácen“, jinými slovy, kdy 

projevuje tendence se tomuto typu v jeho zásadních aspektech alespoň přibližovat. 

 Navrhovatelé se domnívají, ţe samotný princip poměrného zastoupení nepatří, na 

rozdíl od principu rovnosti aktivního i pasivního volebního práva, ke konstantním principům 

voleb v demokratickém právním státě. Ostatně, Ústava České republiky stanoví v článku 18 

pro různé typy voleb různé principy zastoupení, např. ve volbách do Poslanecké sněmovny 

princip poměrného zastoupení, zatímco ve volbách do Senátu naopak princip většinového 

systému. Pro volby do zastupitelstev územních samosprávných celků nestanoví Ústava 

v článku 102 ţádný z těchto principů. Pouze z § 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

vyplývá, ţe volby do zastupitelstev obcí se konají podle zásad poměrného zastoupení.  

 Z těchto důvodů nečiní navrhovatelé námitku narušení zásady poměrného zastoupení 

základem své argumentace, a to přesto ţe k narušení poměrného zastoupení v dané věci 

skutečně došlo. Navrhovatelé namítají narušení zásady poměrného zastoupení pouze jako 

důsledek primárního porušení principu rovnosti aktivního i pasivního volebního práva 

a účelového zneuţití práva rozdělit volební obvod podle § 27 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí.  Faktickým a zřejmě i zamýšleným důsledkem těchto opatření bylo mimo 

jiné téţ zvýšení uzavírací klauzule pro vstup strany do zastupitelstva ze zákonem stanovených 

5 % všech hlasů v průměru na cca 7,4 % hlasů; například na Praze 3 se hranice pohybovala aţ 

na úrovni 8,8 % hlasů (např. obvod č. IV) a na Praze 15 kolem 9,5 % hlasů (např. obvod I). 

 

F) Konkrétní pochybení při sčítání hlasů 

 

Navrhovatelé závěrem namítají, ţe v průběhu voleb do Zastupitelstva hlavního města 

Prahy došlo ve volebním obvodu č. 7 ve čtyřech okrscích (č. 986, 988, 996, 1005) zřejmě 

k chybám při sčítání hlasů. Kandidát politické strany Věci veřejné J. Šlemr (č. 7) nezískal ani 

jeden hlas, zatímco ostatní kandidáti na kandidátní listině politické strany Věci veřejné mají 

počet hlasů v jednom případě přes deset, v ostatních případech přes dvacet hlasů. Vzhledem 

k systému hlasování je vysoce nepravděpodobné, ţe by přes dvacet lidí dalo osm hlasů 

politické straně Věci veřejné způsobem, ţe by preferovali kandidáty č. 1-6 a 8-9. Moţným 

vysvětlením je, ţe do zastupitelstva MČ Praha 11 kandidoval J. Šlemr mladší, který 

z kandidátky do ZMČ odstoupil. Vzhledem k tomu, ţe všechny čtyři výše uvedené okrsky 

jsou na Praze 11, je pravděpodobné, ţe se okrskové komise při sčítání hlasů spletly 

a zaměnily odstoupeného J. Šlemra ml. za platného kandidáta J. Šlemra. 

VI. 

Ze všech shora uvedených důvodů navrhovatelé ţádají, aby Městský soud v Praze – 

pokud nepřeruší řízení podle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a nepředloţí věc spolu 

s návrhem na zrušení § 27 odst. 1 věta 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí pro rozpor s článkem 22 Listiny základních práv a svobod, Ústavnímu soudu – vydal 

následující  
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U s n e s e n í : 

I. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 15. a 16. října 

2010 jsou neplatné. 

 

II. Ţádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
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