25. VOLBY
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které vyhlásil
prezident republiky svým rozhodnutím 37/2010 Sb., ze dne 5. února 2010. Celý průběh voleb až po rozdělení mandátů
byl stanoven zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Výsledky ze zahraničí byly na základě vylosování Státní volební komisí sčítány
do Jihočeského volebního kraje. Podle Ústavy ČR bylo voleno 200 poslanců na dobu čtyř let.
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 18. června 2010 (č. 207/2010 Sb.)
konaly volby do zastupitelstev obcí, městských obvodů a městských částí a do Zastupitelstva hlavního města Prahy
a zastupitelstev jeho městských částí. Volební právo a způsob jeho uplatnění, otázky přípravy voleb, jejich provedení
a zjišťování výsledků hlasování byly stanoveny zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
a doplnění některých dalších zákonů.
Spolu s volbami do zastupitelstev obcí se podle stejného rozhodnutí prezidenta České republiky a ve stejných dnech
konalo i 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Provedení voleb se řídilo zákonem č. 247/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. 2. kolo voleb proběhlo ve dnech 22. a 23. října, v něm již kandidovali jen dva kandidáti, kteří
v 1. kole získali nejvíce platných hlasů. Senátorem byl zvolen ten kandidát, který získal více platných hlasů.
Úplné výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR
v podrobných územních pohledech jsou dostupné na internetové adrese www.volby.cz.
Zapsaní voliči představují počet osob registrovaných v seznamech voličů (osob, splňujících zákonné podmínky pro
výkon aktivního volebního práva). Vydané úřední obálky se rovnají počtu hlasujících voličů, kteří přišli volit a byla jim
ve volební místnosti vydána obálka pro hlasování. Odevzdané úřední obálky znamenají počet úředních obálek, které
hlasující voliči vhodili do volební schránky. Volební účast je počítána jako podíl počtu hlasujících voličů (osob, jimž byla
vydána úřední obálka) a registrovaných voličů (osob uvedených ve volebních seznamech). Počet kandidátů je počet
volitelných kandidátů (bez odvolaných a odstoupivších), počet mandátů je počet volených zastupitelů pro daný typ
voleného zastupitelstva.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR nejsou podíly hlasů jednotlivých stran na celku zaokrouhleny, ale v souladu
s právní úpravou voleb uváděny na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení.
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