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Předčasné volby v České republice  
Po volbách do norského Stortingu, německého 

Bundestagu, rakouské Národní rady a lucemburské 

Poslanecké sněmovny přišly na řadu také volby do dolní 

komory českého parlamentu. Celkové výsledky vám přináší 

nejnovější číslo Čtrnáctideníku. 

 
Výsledky 
Stejně jako v lucemburském případě byly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
předčasné. Datum konání voleb připadl na prodloužený 
víkend, tedy dny 25. – 26. 10. 2013.  
Vítězem voleb se stala ČSSD, která obdržela 20,45 % 
odevzdaných hlasů, což ji v nové sněmovně zaručuje celkem 
50 křesel. Druhé skončilo politické hnutí ANO 2011 
podnikatele Andreje Babiše se ziskem 18,65 %, což je o 
pouhá tři poslanecké křesla méně. Třetí skončili komunisté, 
kteří jako jediná strana bývalé Poslanecké sněmovny získali 
více hlasů než v roce 2010 – KSČM obdržela 14,91 % hlasů 
(33 křesel). Následuje TOP 09 a STAN s 11,99 % (26 křesel), 
ODS 7,72 % (16 křesel), Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury 6,88 % (14 křesel) a KDU-ČSL s 6,78 % (14 křesel). 
V Poslanecké sněmovně zasedne celkem sedm stran. 
Zbylé strany, které nepřekročily volební práh pěti procent, 

získaly dohromady 12,4 % (téměř 1 milion hlasů). Na státní 

příspěvek na úhradu volebních nákladů (strany získaly 

alespoň 1,5 % hlasů) dosáhly kromě těch zastoupených ve 

sněmovně čtyři strany. Státní příspěvek na činnost strany, 

která přesáhla 3 % hlasů, získala Strana zelených (3,19 %). 

 
Vítězné strany v jednotlivých krajích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2013.aspx?t=celkove-vysledky 

Co se týče výsledků podle územních celků, ČSSD 
zaznamenala nejlepší výsledek v Karviné (31,76 %) a ve 
Vyškově (28,56 %). ANO 2011 ovládlo severní část 
republiky, nejlepší výsledek hnutí Andreje Babiše 
zaznamenalo na Ústecku (23,23 %) a na Mostecku (23,40 
%). V těchto oblastech lze vypozorovat zrcadlový zisk ANO a 
ztrátu ČSSD. Komunisté získali nejvíce hlasů v Lounech 
(24,02 %) a na Tachovsku 23,27 %.  
Zajímavý souboj se odehrál o hlavní město. Z celkem 57 
pražských okresů TOP 09 triumfovala v 50 – pouze na Praze 
11, 18, Vinoři, Lochkově a Přední kopanině vyhrálo hnutí 
ANO 2011. ODS zvítězila v jediném pražském okrsku – Praha 
16, ČSSD v okrsku Praha – Královice.    
KDU-ČSL zaznamenala svůj nejlepší výsledek v Uherském 
Hradišti (16,01 %) a Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury bodoval nejvíce na Zlínsku, kde Okamura dříve 
získal senátorský post. 
 
Mandáty v Poslanecké sněmovně 
Jak již bylo zmíněno, jediná strana z předcházející 
Poslanecké sněmovny, která si polepšila v zisku mandátů, 
jsou komunisté – KSČM získala o 7 křesel více než v roce 
2010. Největší ztrátu zaznamenala ODS, která v nové 
Poslanecké sněmovně bude mít o 37 mandátů méně. TOP 
09 a STAN si pohoršili o 15 křesel. Také vítěz voleb ČSSD 
bude mít o 6 křesel méně než v roce 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj:http://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2013.aspx?t=rozdeleni-
mandatu 
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Volební účast  
Volební účast byla v celé republice 59,48 %, což je nižší číslo 
než v roce 2010, kdy byla volební účast 62,60 %. Volební 
účast ve volbách do Poslanecké sněmovny byla nejvyšší 
v roce 1996, kdy k volbám přišlo 76,41 % občanů. Účast 
v roce 2013 patří k nejnižší vůbec.  
Největší volební účast byla tradičně v Praze (64,14 %) a v 
kraji Vysočina (63,37%). Naopak nejnižší účast byla 
v Karlovarském (51,57 %) a Ústeckém kraji (51,59%). 
 
Jak volili krajané v zahraničí?  
Tradiční otázka, jak dopadne hlasování v zahraničí, měla 
tradiční odpověď – Češi v zahraničí volili středo-pravicové 
strany. Mezi krajany ve světě volby vyhrála TOP 09 a STAN 
s 36,56 % hlasy. Druhá skončila Strana zelených s 14,14 % 
hlasy. Následuje ODS (10,46 %), KDU-ČSL (9,95 %), ANO 
2011 (9,55 %), ČSSD (6,91 %), Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury (1,87 %).  
Celková volební účast zahraničních voličů byla 74,80 %. 
Největší byla v Evropě (81,38 %), naopak nejmenší na 
americkém kontinentu (44,47 %).  
V Evropě zaznamenalo pět států stoprocentní volební účast 
– Švýcarsko, Svatý Stolec, Moldavsko, Makedonie a 
Bělorusko. Bez zajímavosti není úspěch KDU-ČSL ve 
Vatikánu, kde křesťanští demokraté obdrželi 57,97 % všech 
hlasů. Ze všech 37 států Evropy triumfovala TOP 09 ve 30 
zemích. Ve třech zemích vyhrála ČSSD (Bělorusko, Republika 
Kosovo a Černá hora), Strana zelených vyhrála v Estonsku 
(28,57 %) a překvapivě v Bosně a Hercegovině (48,28 %). 
ODS se umístila na prvním místě pouze v Litvě (22 %). 
Preferenční hlasy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:http://aktua
lne.centrum.cz/do

maci/volby/grafika/2013/10/27/online-vysledky-voleb-2013/#volby-region-id=0 

Peněžní dotace od státu 
Politické strany mají právo na finanční dotaci ze strany 
státu. Každá strana, která přeskočí hranici 1,5 %, získá 100 
korun za každý hlas. Strana, která přeskočí hranici 3 %, 
obdrží ročně na svou činnost 6 milionů korun a za každou 
další 0,1 % hlasů obdrží ročně 200 tisíc. Strany, které 
dosáhly hranice 5 %, obdrží jednorázově 10 milionů korun. 
Za každého zvoleného poslance pak strana obdrží ročně 855 
tisíc korun.  
Nejvíce peněz získá ČSSD (kolem 102 milionů korun), hnutí 
ANO 2011 obdrží od státu asi 93 milionů korun, KSČM 74 
milionů, TOP 09 a STAN 59 milionů, ODS 38 milionů, Úsvit 
přímé demokracie Tomia Okamury 34 milionů, KDU-ČSL 34 
milionů, Strana zelených 16 milionů, Pirátská strana 13 
milionů, Strana svobodných občanů 12 milionů a SPOZ 8 
milionů. 
 
(Staro)noví Poslanci 
Celkem 82 poslanců obhájilo svůj mandát a vrátí se do 
Poslanecké sněmovny na další volební období. Přitom o 
znovuzvolení se ucházelo 122 poslanců. Celkově bude 
v Poslanecké sněmovně 36 nestraníků, což je nejvíce od 
roku 1996. Do sněmovních lavic zasednou členové 
rekordních 13 politických subjektů (ČSSD, KSČM, ANO 2011, 
TOP 09, ODS, KDU-ČSL, VV, Starostové a nezávislí, Úsvit 
přímé demokracie Tomia Okamury, Severočeši.cz, 
Starostové pro Liberecký kraj, Občané 2011 a Východočeši). 
Nejmladším poslancem se stal 27letý Adam Rykala (ČSSD) 
z Moravskoslezského kraje. Nejstarším poslancem je opět 
Karel Schwarzenberg (TOP 09) z Prahy. Průměrný věk nově 
zvolených poslanců je necelých 50. Z 200 poslanců je 20 % 
žen.   
Možná vládní většina 

Zdroj: http://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2013.aspx?t=koalice 
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