
d'Hondtova metoda 

Tato přepočítávací metoda je v současnosti v praxi nejpoužívanější a má řadu 
modifikací. V ČR se používá od roku 1990 k výpočtu rozdělení mandátů v obecních 
zastupitelstvech, od roku 2000 ve volbách do zastupitelstev krajů, od roku 2002 ve 
volbách do Poslanecké sněmovny a od roku 2004 ve volbách do Evropského 
parlamentu. ďHondtova metoda rozděluje všechny disponibilní mandáty v jednom 
skrutiniu. 

Přiklad: 
Počet rozdělovaných mandátů: 4 
Počet hlasů pro stranu A: 21529 
Počet hlasů pro stranu B: 64583 
Počet hlasů pro stranu C: 21527 
Počet hlasů pro stranu D: 16124 

Podstata metody spočívá vtom, že se počet hlasů pro každou stranu 
jednotlivě dělí postupně čísly ze stanovené číselné rady (tzv. „volební dělitel"), počet 
vypočtených podílů je limitován počtem kandidátů této strany. 

Příklad: 
Řada dělitelů - 1,2,3,4 
Za předpokladu, že každá strana nominovala 4 kandidáty, 
byly vypočtené podily následujici: 
Podily A 
Podily B 
Podíly C 
Podíly D 

21529, 10765, 7177, 5383 
64583, 32292, 21528, 16146 
21527, 10764, 7176, 5382 
16124, 8062, 5375, 4031 

Tyto podíly se posléze seřadí od nejvyššího k nejnižšímu a vznikne tak řada 
tolika podílů, kolik se v daném volebním obvodu rozděluje mandátů. f\/landáty se 
přidělí stranám v pořadí, v jakém jsou seřazeny hodnoty „jejich" vypočtených podílů 
hlasů. 

Příklad: 
• Seřazené podily podle velikosti a strana, které náleží: 

1. 64583 B 
2. 32292 B 
3. 21529 A 
4. 21528 B 

Hlavní modifikace ďHondtovy metody se od sebe liší použitím řady čísel, 
kterými se hlasy postupně dělí, tedy odlišnost je v použití volebního dělitele. Pro 
komunální volby až do roku 2001 se používala rada dělitelů přirozených lichých čísel, 
která počínala od čísla 1 (řada 1, 3, 5, 7 atd.). Od roku 2001 se pro komunální volby 
používá, stejně jako pro volby do PS PČR a do EP, řada přirozených po sobě 
jdoucích čísel, která začíná číslem 1 (řada 1, 2, 3, 4 atd.). Pro volby do zastupitelstev 
krajů se používá řada dělitelů počínající číslem 1,42 (cca V2) a pokračující řadou 
přirozených celých čísel (řada 1.42, 2, 3, 4 atd.). 

Žródb: htíp;//www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty 
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