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Přehled řádných voleb a celostátních referend v letech 1990 až 2021

Prezident republiky

2013

2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1996

1998*

2002

2006

2010

2013*

2017

2021

Senát Parlamentu ČR

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Zastupitelstva krajů

2000

2004

2008

2012

2016

2020

Zastupitelstva obcí

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Evropský parlament

2004

2009

2014

2019

Česká národní rada

1990

1992

Sněmovna lidu
Federálního shromáždění

1990

1992

Sněmovna národů
Federálního shromáždění

1990

1992

Referendum o přistoupení
České republiky k Evropské unii

2003

* Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1998 a 2013 byly volbami předčasnými, nikoli řádnými.

ČSÚ a volby
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Krátce po vzniku samostatného československého státu vznikl v lednu 1919 i Státní úřad statistický (SÚS). Jeho statistická činnost byla rozsáhlá, ale
organizace voleb mezi jeho úkoly nepatřila. To se
změnilo v roce 1946, kdy byl SÚS povinen vypomoci
volebním výborům. Jeho zapojení do voleb bylo po
roce 1948 přerušeno, a to na dobu více než 40 let.
Statistické orgány, v té době již Český statistický úřad
(ČSÚ), získaly opět roli v oblasti voleb až v roce 1990
s prvními svobodnými volbami po pádu komunistického režimu. Po zániku federálního státu v roce 1993
a vzniku samostatné České republiky pokračoval
ČSÚ v rozvíjení volební statistiky podle principů použitých již ve volbách v roce 1990.

STATI STI K A A VO LBY

ČSÚ je jedním z volebních orgánů, a jeho činnost
v rámci zpracování výsledků voleb stanovuje zákon o státní statistické službě a upravují jednotlivé
volební zákony.

ÚKOLY ČSÚ PŘI VOLBÁCH
•
•
•
•
•
•
•

vypracování systému zpracování výsledků
voleb
vyhotovení programového vybavení
příprava registru kandidátů přepisem
z kandidátních listin
školení členů okrskových volebních komisí,
včetně předání metodiky
převzetí výsledků hlasování na pracovištích
vytvořených na území celého Česka
výpočet výsledku voleb
průběžná i trvalá prezentace výsledků

11

01

Zapojení krajských správ ČSÚ
Na zajištění zpracování výsledků všech druhů voleb včetně mimořádných, se významně podílejí
pracovníci čtrnácti krajských správ ČSÚ. K jejich
úkolům patří zakládání registrů kandidátů, lektorská příprava a školení okrskových volebních komisí. Součástí zapojení krajských správ do voleb je
komunikace s ostatními volebními orgány, zajiště-

ní vhodných prostor, pracovníků a výpočetní techniky. Ve dnech voleb na přibližně pěti stech přebíracích místech pracovníci krajských správ přebírají
výsledky hlasování ze všech volebních okrsků. Na
vyžádání rovněž poskytují odbornou metodickou
pomoc okrskovým volebním komisím při sčítání
hlasů.

Krajské správy ČSÚ

STATI STI K A A VO LBY

KS
ÚSTÍ NAD LABEM
KS
KARLOVY VARY

KS
PLZEŇ

KS
LIBEREC

KS
HL. MĚSTO PRAHA
KS
STŘEDOČESKÝ KRAJ

KS
HRADEC KRÁLOVÉ

KS
PARDUBICE
KS
OLOMOUC
KS
JIHLAVA

KS
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
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KS
OSTRAVA

KS
BRNO

KS
ZLÍN
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ní vhodných prostor, pracovníků a výpočetní techniky. Ve dnech voleb na přibližně pěti stech přebíracích místech pracovníci krajských správ přebírají
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pomoc okrskovým volebním komisím při sčítání
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Krajské správy ČSÚ

STATI STI K A A VO LBY

KS
KARLOVY VARY

KS
PLZEŇ

KS
LIBEREC

příprava systému zjišťování
a zpracování výsledků voleb
spolupráce s MV

technický projekt zpracování

5–4 MĚSÍCE
PŘED VOLBAMI

sestavení rozpočtu

příprava metodiky
spolupráce s MV (MZV)

založení registru kandidátů
(a kandidátních listin)
spolupráce s registračními
úřady

aktualizace číselníků
spolupráce s MV

školení
pracovníků ČSÚ

poskytnutí registru kandidátů
pro přípravu tisku hlasovacích
lístků
spolupráce s MV / KÚ / POÚ

školení okrskových volebních
komisí (cca 50 tisíc účastníků)
spolupráce s POÚ a KÚ

zkoušky zpracování
spolupráce s POÚ

převzetí výsledků hlasování
od 15 tisíc okrskových
volebních komisí
spolupráce s POÚ

poskytování metodické
podpory

průběžná prezentace
výsledků hlasování
na volby.cz

předání výsledků SVK
k publikování
ve Sbírce zákonů
spolupráce s MV a SVK

součinnost při soudních
přezkumech
spolupráce s MV a SVK

trvalá prezentace
výsledků voleb
na volby.cz

3 MĚSÍCE
PŘED VOLBAMI

KS
HL. MĚSTO PRAHA
KS
STŘEDOČESKÝ KRAJ

1 MĚSÍC
PŘED VOLBAMI

KS
HRADEC KRÁLOVÉ

VOLBY

KS
PARDUBICE
KS
OSTRAVA

KS
OLOMOUC
KS
JIHLAVA
KS
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
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6 MĚSÍCŮ
PŘED VOLBAMI

2 MĚSÍCE
PŘED VOLBAMI

KS
ÚSTÍ NAD LABEM

KS
BRNO

údaje o kandidátech
a volebních stranách

KS
ZLÍN

PO VOLBÁCH

MEZI
VOLBAMI

publikační a analytická
činnost

zodpovídání dotazů uživatelů

sledování změn volební
legislativy (meziresortní
připomínková řízení)
spolupráce s MV

poskytování modelů
pro hodnocení návrhů
změn volebních systémů
spolupráce s MV

příprava smluv na základě
výběrových řízení

REGISTRAČNÍ
ÚŘADY
pro kandidátní
listiny

elektronická verze
kandidátních listin

REGISTR
KANDIDÁTŮ

tisk
hlasovacích
lístků

příprava
programových aplikací
spolupráce s dodavateli
a partnery

KRAJSKÉ
ÚŘADY
testování
aplikačního prostředí
spolupráce s IT odborníky
a partnery

Pokyny pro sčítání hlasů,
prezentace, program

ČSÚ

organizační
zajištění voleb
v zahraničí

PŘEBÍRACÍ
MÍSTO ČSÚ

zabezpečený
přenos dat

organizační
spolupráce

průběžné výsledky
hlasování, výsledky
voleb

DATABÁZE
ČSÚ

MINISTERSTVO
ZAHRANIČNÍCH
VĚCÍ

PREZENTAČNÍ
SYSTÉM ČSÚ
volby.cz

pro zpracování
data pro
automatizované
zpracování
zákony
MINISTERSTVO
VNITRA
gestor volební
legislativy

zabezpečený
přenos dat

konzultace

Pokyny pro sčítání hlasů,
prezentace, program
poskytování dat uživatelům

OKRSKOVÉ
KOMISE
V ZAHRANIČÍ

zjištěné výsledky
hlasování

sledování procesu
MEZINÁRODNÍ
POZOROVATELÉ

OKRSKOVÉ
VOLEBNÍ KOMISE
V ČR

zjištěné výsledky
hlasování

PŘEBÍRACÍ
MÍSTA ČSÚ

MÉDIA

(zpravodajství,
publicistika,
analýzy)

podpora vybavení,
spolupráce
při organizaci
voleb
POVĚŘENÉ
OBECNÍ ÚŘADY

Činnost ČSÚ ve volbách
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