ÚVOD
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. ze dne 9. dubna 2020 se ve dnech
2. a 3. října 2020 konaly na území České republiky řádné volby do zastupitelstev krajů, neboť končilo
funkční období zastupitelstev, zvolených ve volbách v říjnu 2016. Zároveň s těmito volbami se na
základě stejného rozhodnutí konaly v jedné třetině volebních obvodů volby do Senátu Parlamentu
České republiky. Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 395/2020 Sb. ze dne 5. října 2020.
Provedení těchto voleb se řídilo zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti upravovala vyhláška
Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto volby probíhaly za zvýšených hygienicko-epidemických opatření v souvislosti s výskytem
onemocnění covid-19. Osobám, kterým nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu tohoto onemocnění
krajská hygienická stanice nebo praktický lékař bylo umožněno hlasovat na základě zákona
č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu
v roce 2020. Tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů 24. srpna 2020 a upravoval mj. vznik
speciálních komisí pro hlasování, sčítacích komisí a stanovil možnosti zvláštních způsobů hlasování
(hlasování u volebního stanoviště, hlasování při pobytovém zařízení a hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky).
Český statistický úřad se jako jeden z volebních orgánů významně podílel na organizaci přípravy
voleb a byl nositelem úkolu zpracování výsledků voleb. V návaznosti na činnost související
s vydáváním publikací s volební tematikou v předchozích letech, připravil Český statistický úřad
obdobnou publikaci i k těmto volbám. Publikace obsahuje základní souhrnné volební výsledky za
Českou republiku a podrobné volební výsledky podle jednotlivých krajů a jim územně příslušných
okresů. V komentáři je možné nalézt údaje jak o právním základu voleb, voličích, kandidátních
listinách a počtu mandátů, tak o hlasování a zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí.
Rovněž je zde popsán průběh zpracování výsledků hlasování, forma zveřejnění konečných výsledků
voleb a vymezení působnosti ČSÚ ve volbách.

