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Volby 2012: vizitka kvalitní
práce statistiků
Letos v říjnu se uskutečnily na celém území České republiky volby
do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu. Na jejich úspěšném průběhu
a rychlém zpracování výsledků se podílely stovky pracovníků ČSÚ.

Letošní volby opět charakterizovala vysoká rychlost zpracování
při dodržení stoprocentní kvality. Významně tomu napomohla i ochota většiny okrskových
volebních komisí využít ke své
práci programové vybavení ČSÚ,
které jim usnadnilo sestavování
zápisu a umožnilo včas odhalit
nevyhovující vazby mezi údaji.
Použilo ho téměř 80 % komisí a ty
tak mohly zjistit příčinu případných nesrovnalostí ještě ve volební místnosti a do zápisu uvést
zjištěné údaje správně. Pracovníci
ČSÚ na přebíracích místech jim
rádi vypomohli metodickou radou. Naprostá většina dat okrsků
byla v sobotu 13. října bezchybně převzata do zpracování mezi
15. a 18. hodinou. Proč některé

okrsky přijíždí na přebírací místo
později, komentoval vedoucí metodického týmu Jiří Prox: „Obecně
předávají zápisy později okrsky
s velkým počtem voličů, velkou
vzdáleností od přebíracího místa
ČSÚ nebo ty, kde se volební komise při zjišťování výsledků setkala
s obtížemi.“
Rychlost však není při zpracování volebních výsledků prvořadá. Lidé nejsou stroje a důležitější
než rychlost je kvalita zpracování
a bezchybnost.

Velká zodpovědnost

Okrsková komise si mohla převzaté údaje na místě zkontrolovat.

Rušno bylo při volbách nejen v regionech, kde se přebíraly výsledky
hlasování od okrskových volebních komisí, ale i v ústředí ČSÚ,

kam se po celou dobu voleb sbíhala data a navíc i nestandardní metodické či technické dotazy. „Na
možné komplikace jsme se připra-

Počty za minutu zpracovaných okrsků ve volbách do krajských zastupitelstev 2012

Zdroj: ČSÚ

vovali již před volbami. Při zkouškách zpracování jsme simulovali výpadky serverů i plnou zátěž
jednotlivých komponent celého
technického systému,“ vysvětlila
Zdeňka Burešová ze zpracovatelského týmu. I díky takovému nácviku si pak v ostrém zpracování
volebních výsledků dokázali pracovníci v ústředí i v regionech se
všemi nepředvídanými situacemi
poradit.
Není vůbec jednoduché z ústředí souběžně komunikovat s krajskými gestory, dodavateli služeb,
pozorně sledovat průběh voleb,
procházet informativní protokoly
a neustále vše vyhodnocovat.
„Od lidí vyžaduje zpracování
voleb nejen odbornost a připravenost, ale i maximální soustředění
a odolnost proti stresu,“ upřesnil
František Konečný, vedoucí zpracovatelského týmu v ústředí ČSÚ.

Přípravy na volby
Úkoly na úseku voleb vyplývají pro
Český statistický úřad ze zákona.
A není to jen samotné převzetí výsledků hlasování od okrskových
volebních komisí ve dnech voleb,
jejich sumarizace a prezentace na
internetu, ale i celková příprava, která začíná již mnoho měsíců před volbami. ČSÚ stanovuje
v souladu se zákonem celý závazný systém zjišťování a zpracování
výsledků voleb. Ten popisuje, jak
budou okrskové volební komise
postupovat, jak od nich výsledky
hlasování statistický úřad převezme, přenese do centrální databáze,
zpracuje podle zákona a v neposlední řadě i to, jak je zveřejní. Už
pár vteřin poté, co ČSÚ výsledky
hlasování od okrskové volební ko-

mise převezme, si je kdokoliv může
prohlížet na internetu. Průběžné

Ve volbách do krajských
zastupitelstev převzalo
449 pracovišť ČSÚ
u pověřených obecních
úřadů údaje od 13 670
okrskových volebních
komisí.

i definitivní výsledky voleb jsou
prezentovány na internetové stránce www.volby.cz a jsou zde k dispozici v různém územním členění.

Volební rarita
Letos poprvé došlo k současnému
konání trojích voleb v jednom vo-

lebním víkendu. Kromě voleb do
zastupitelstev krajů a třetiny Senátu byly vyhlášeny ještě nové volby
v obcích, kde se rozpadlo zastupitelstvo. Okrskové volební komise
v devíti obcích proto mohly otevřít
volební schránky a začít počítat
hlasy až později. Volební místnosti
se tam uzavřely až v deset hodin
večer po ukončení hlasování do
zastupitelstva obce. Zveřejnění definitivních výsledků voleb do krajských zastupitelstev se tak v sedmi
krajích posunulo až do brzkých
ranních hodin.
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volební. Nejprve se 5. ledna ve
čtyřech krajích uskuteční nové
a dodatečné volby do zastupitelstev devíti obcí. A hned týden
nato, 11. a 12. ledna, proběhne
historicky první přímá volba prezidenta republiky, případně o čtrnáct dní později její druhé kolo. I ve volbě prezidenta je ČSÚ
jedním z volebních orgánů a jeho
úloha je stanovena příslušným volebním zákonem.

Podrobné výsledky voleb až
do úrovně volebních okrsků

Volba prezidenta
Podzimní volby jsou za námi, ale
pracovníci ČSÚ si moc dlouho
neodpočinou. Hned první dva víkendy příštího roku budou opět

najdete na www.volby.cz

Jana Slavníková
Krajská správa ČSÚ
pro Středočeský kraj

Hledáte statistické informace?
Navštivte Ústřední statistickou knihovnu a prodejnu ČSÚ
HTTP://LIBRARY.CZSO.CZ
Jediná statistická knihovna v České republice vám nabízí ucelený fond českých i zahraničních statistických publikací. V prodejně si můžete zakoupit publikace, CD nosiče a časopisy, které
vydává Český statistický úřad.

OTEVÍRACÍ DOBA
po a st: 8–17 hodin
út a čt: 9–12 a 13–15 hodin
pá: 9–12 hodin
KDE NÁS NAJDETE
V přízemí budovy Českého statistického úřadu:
Na padesátém 81, Praha 10
(vedle stanice trasy Metra A Skalka).

