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SDĚLENÍ 

Českého statistického úřadu 

okrskovým volebním komisím v senátním volebním obvodu č. 39 Trutnov  

pro případné 2. kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v lednu 2018 

 

Pokud se bude v doplňovacích volbách do Senátu konat druhé kolo voleb (ve dnech 12. 

a 13. ledna 2018), ve  volebních okrscích obvodu č. 39 Trutnov dojde ke společnému konání 

volby prezidenta s volbami do Senátu ve smyslu ustanovení § 71 odst. 4 a odst. 5 zákona 

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta republiky“) a k využití jedné úřední 

obálky pro společně konané volby. Tento závěr vyplynul z usnesení Státní volební komise 

č. 201 ze dne 13. listopadu 2017. 

Český statistický úřad jako příslušný volební orgán proto doplňuje a upřesňuje závazný 

systém zjišťování a zpracování výsledků voleb takto: 

1. Okrsková volební komise (dále jen „komise“) zjistí počet osob zapsaných 

v seznamech voličů a počet vydaných úředních obálek samostatně pro každý 

druh voleb v souladu s kapitolami 2 (Zjištění počtu osob zapsaných do seznamů 

voličů) a 3 (Sečtení vydaných úředních obálek) „Pokynů ČSÚ pro postup okrskových 

volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při realizaci závazného 

systému zjišťování a zpracování výsledků volby prezidenta republiky“ (dále jen 

„Pokyny ČSÚ-prezident“) a „Pokynů ČSÚ pro postup okrskových volebních komisí při 

realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky“ (dále jen „Pokyny ČSÚ-Senát“). 

 

Rozlišuje se, zda byla úřední obálka vydána (a v seznamech voličů 

zaznamenána) pro volbu prezidenta a současně pro volby do Senátu nebo byla 

vydána (a v seznamu voličů zaznamenána) pouze pro jeden druh voleb 

např. v důsledku volby na voličský průkaz (zjištěné počty vydaných úředních 

obálek pro oba druhy voleb se mohou lišit, odlišné mohou být i počty osob 

zapsaných v seznamech voličů). 

 

2. Při společném konání volby prezidenta a voleb do Senátu volič hlasovací lístky pro 

oba druhy voleb vkládá do jedné úřední obálky. Vysypaný a smíchaný obsah 

volebních schránek komise roztřídí a vyhodnotí v souladu s kapitolami 4 (Sečtení 

odevzdaných úředních obálek) Pokynů ČSÚ-prezident i Pokynů ČSÚ-Senát. 

Nelze rozlišit, zda jde o odevzdanou úřední obálku pro volbu prezidenta nebo 

odevzdanou úřední obálku pro volby do Senátu – existuje pouze jedna úřední 

obálka pro společně konané volby. 

Zjištěný počet odevzdaných úředních obálek tedy platí pro oba druhy voleb 

a takto shodně se zapíše do zápisu o průběhu a výsledku hlasování pro každý 

z druhů voleb. V důsledku toho nemusí vždy platit kontrola: Počet odevzdaných 
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úředních obálek je menší než počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka nebo je 

s tímto počtem shodný. (Pokud v jednom druhu voleb bude například výrazně více 

voličů s voličským průkazem a tím i více vydaných úředních obálek, může pak ve 

druhých souběžně konaných volbách nastat situace, že odevzdaných obálek bude 

více než v tomto druhu voleb obálek vydaných a může jich být i více než je pro tento 

druh voleb osob zapsaných v seznamech voličů.) 

3. Před tím, než komise začnou otevírat odevzdané úřední obálky (vytříděné 

a spočítané), musí se znovu seznámit s ustanovením kapitoly 13 Pokynu ČSÚ-

prezident a postupovat důsledně podle něho (Společné konání volby prezidenta 

s jinými volbami) a zároveň se nevyužijí žádná ustanovení kapitoly 13 Pokynů 

ČSÚ-Senát (Společné konání voleb do Senátu s jinými volbami). Je nutné 

bezprostředně po otevření úřední obálky posoudit platnost hlasovacích lístků zvlášť 

pro každý druh společně konaných voleb. Nepoužije se schéma pro posouzení 

obsahu právě otevřené úřední obálky znázorněné v kapitolách 5 (Posuzování 

platnosti hlasovacích lístků) Pokynů ČSÚ-prezident i Pokynů ČSÚ-Senát, ostatní 

ustanovení kapitol 5 zůstávají v platnosti.  

     4.  Po vyhodnocení obsahu otevřených úředních obálek a zjištění počtu platných 

hlasovacích lístků pro oba druhy voleb, komise odloží a zapečetí do jedné vyčleněné 

a prázdné volební schránky spočítané platné hlasovací lístky pro volby, jejichž 

výsledky bude komise zjišťovat až jako druhé v pořadí. Dále postupuje v souladu 

s ustanovením kapitol 6 (Sčítání hlasů celkem a pro jednotlivé kandidáty) a dalších 

kapitol příslušných Pokynů ČSÚ-prezident nebo Pokynů ČSÚ-Senát. Teprve po 

podepsání „Zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku“ za prvně 

zpracovávaný druh voleb je možno uložené hlasovací lístky pro druhý druh voleb 

vyjmout z volební schránky a přistoupit ke sčítání hlasů i v tomto druhu voleb. 

      

 

V Praze dne 11. prosince 2017 

Český statistický úřad, oddělení zpracování výsledků voleb  

 

 

 


