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           Podrobná metodika viz Pokyny pro postup okrskových volebních komisí a zvláštních volebních komisí  
při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků volby prezidenta republiky (v textu jen „Pokyny“) 

Krok za krokem postupem okrskových volebních komisí (dále „Komise“) při zjišťování výsledků 
hlasování v okrsku při volbě prezidenta republiky v roce 2018 

Metodika k prostudování viz Pokyny pro postup okrskových volebních komisí (dále „Pokyny“), které vydal Český statistický úřad (ČSÚ). 

 
Dokument NENAHRAZUJE Pokyny vydané ČSÚ, slouží jako stručný průvodce základní činností okrskových volebních komisí. 
 
Komise může při zpracování využít počítačový program ČSÚ (viz www.volby.cz), do kterého doplní zjištěné údaje. V programu jsou již 
předvyplněná jména a příjmení kandidátů. Kontrolní násobky a kontrolní čísla vypočítá program automaticky.  

Bezprostředně po ukončení hlasování přistoupí volební komise ke zjištění výsledků hlasování v okrsku následovně: 

1. Komise zajistí, aby v místnosti, kde sčítá hlasy, byly pouze osoby, které mají právo být přítomny sčítání hlasů. 
 (viz Pokyny, kap. 1, str. 3) 

2. Předseda nechá zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky. (viz Pokyny, kap. 1, str. 3) 

3. Komise do tiskopisu T/1a (Zápis o průběhu a výsledku hlasování, (viz Pokyny, str. 15-16)) vyplní údaje o okrsku, čas 
zahájení a ukončení hlasování, popř. odročení/přerušení/prodloužení s uvedením důvodu.  
(viz Pokyny, kap. 1, str. 3) 

 
4. Komise vyplní identifikaci volebního okrsku (obec, okrsek, kontrolní číslo 1). Identifikaci předal komisi Český 

statistický úřad.   

 
5. Komise zjistí celkový počet osob zapsaných do seznamů voličů, jde o součet voličů ve výpisech ze stálého 

a zvláštního seznamu voličů mínus ti voliči, kterým byl vydán voličský průkaz a ti, u kterých je vyznačeno, že jsou 
zapsáni ve zvláštním seznamu voličů v jiném volebním okrsku nebo ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským 
úřadem. (viz Pokyny, kap. 2, str. 3) 
 

6. Komise zjistí počet vydaných úředních obálek; (na způsobu označení voliče, kterému byla ve volební místnosti 
vydána úřední obálka, se komise dohodla před zahájením hlasování). (viz Pokyny, kap. 3, str. 4) 
POČET VOLIČŮ ZJIŠTĚNÝCH V KROKU 6 MUSÍ BÝT MENŠÍ NEBO ROVEN POČTU V KROKU 5 
 

7. Předseda komise nechá otevřít volební schránky a smísí jejich obsah. (viz Pokyny, kap. 4, str. 5) 

 
8. Komise zjistí počet odevzdaných úředních obálek. (viz Pokyny, kap. 4, str. 5) 

POČET OBÁLEK ZJIŠTĚNÝCH V KROKU 8 MUSÍ BÝT MENŠÍ NEBO ROVEN POČTU V KROKU 6 
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9. Komise posoudí platnost vyjmutých hlasovacích lístků (hned po otevření úřední obálky), nakonec platné hlasovací 
lístky sečte a zapíše do pole „Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem“. (viz Pokyny, kap. 5, str. 5 - 7) 

 
10. Komise vyplní kolo volby, zapíše všechny údaje z kroků 5 – 9 do tiskopisu T/1a a dopočítá kontrolní číslo 2. 

(viz Pokyny, str. 23, 27)  

 
11. Komise roztřídí hlasy dle jednotlivých kandidátů a sečte hlasy pro každého z kandidátů, zapíše je do tiskopisu T/1a, 

kde předem vyplnila jména a příjmení kandidátů. Dále vypočte kontrolní násobky ve sloupci 4 a 8, dopočítá 
kontrolní číslo 3 a 4 a uvede poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy. (viz Pokyny, kap. 6, str. 7, 8) 

 
SOUČET HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY SE ROVNÁ POČTU PLATNÝCH HLASŮ CELKEM (zjištěnému v kroku 9) 
 

12. Komise zkontroluje oba stejnopisy zápisu, vyplní počet 
členů s právem hlasovat (tj. bez zapisovatele) a z nich 
počet přítomných. Dále doplní jméno a příjmení člena 
komise pověřeného k předání zápisu ČSÚ a k opravám 
případných chyb na místě. Členové s právem hlasovat 
podepíší zápis, zapisovatel vyplní datum a čas vyhotovení 
zápisu, své jméno a příjmení a podepíše jej v kolonce pro 
zapisovatele. V případě, že člen komise nesouhlasí 
s průběhem zpracování výsledků, může odmítnout 
podepsat a uvede důvody do zápisu.  
Vše vyplňovat v obou stejnopisech zápisu.  
(viz Pokyny, kap. 7.3, str. 9, 10) 
 

13. Po odevzdání zápisu a uložení dat do systému ČSÚ, komise po návratu do volební místnosti uloží i materiály od ČSÚ, 
promítne případné opravy a předá obecnímu úřadu do úschovy kompletní zapečetěnou roztříděnou volební 
dokumentaci. (viz Pokyny, kap. 12, str. 11, 12)  

NEPLATNÝ je hlasovací lístek, který: 

  - není na předepsaném tiskopise, 

  - je přetržený, 

  - nebyl vložen do úřední obálky. 

V případě poškození je rozhodující, zda jsou z něj 

patrné následující údaje: 

  - vylosované číslo kandidáta, 

  - jméno a příjmení kandidáta, 

  - rok volby, 

  - otisk úředního razítka Ministerstva vnitra. 

(více viz Pokyny, kap. 5, str. 5 – 7) 

Kontrolní číslo 2 je součet položek:  

 - kolo volby, 

 - celkový počet osob zapsaných do výpisů.…….., 

 - počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, 

 - počet odevzdaných úředních obálek, 

 - počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem. 

Ve 2. kole volby je nutné uvést kandidáty do 

správného řádku dle jejich vylosovaného čísla na 

hlasovacím lístku (vylosovaná čísla zůstávají 

v platnosti z 1. kola, ve kterém se kandidáti rovněž 

zapisují do řádků dle vylosovaného čísla), prázdné 

řádky komise proškrtne. 

(viz Pokyny strana č. 28) 

V případě využití programu ČSÚ je pro 2. kolo 

volby nutné stáhnout a instalovat nový program 

určený pro 2. kolo a odinstalovat program pro 

1. kolo. 

 


