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Doplnění POKYNŮ PRO POSTUP OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ 

v návaznosti na zákon č. 350/2020 Sb.,  

o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 

 

Český statistický úřad doplňuje pro okrskové volební komise (dále jen „komise“) závazný systém zjišťování 

a zpracování výsledků voleb takto: 

POKYNY pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků 

hlasování ve volebním okrsku - volby do zastupitelstev krajů  
(čj.: CSU-006954/2020-03; str. 6) 

Komise zjistí počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů celkem takto: 

 započítá všechny osoby v něm zapsané v době vyhotovení, včetně těch osob, které do něj byly 

dopsány v průběhu hlasování na základě voličem prokázaného práva hlasovat v okrsku, 

 započítá také osoby, které se dostavily k volbám s voličským průkazem a na základě toho byly 

dopsány do stálého seznamu voličů,   

 nezapočítá však ty osoby, u kterých je uvedena poznámka o vydání voličského průkazu, neplatí 

v případě, kdy by takový volič přišel s voličským průkazem do okrsku, v jehož stálém seznamu je 

zapsán, 

 v návaznosti na zákon č. 350/2020 Sb. nově nezapočítá taktéž osoby, u kterých byla 

obecním úřadem nebo komisí doplněna poznámka o zvláštním způsobu hlasování (viz § 21 

odst. 4 zákona č. 350/2020 Sb.) -  poznámka s tímto významem bude vyjádřena číslem 350. 

 
 

Dále již komise postupuje standardním způsobem uvedeným v Pokynech pro postup okrskových volebních 
komisí. 

 

POKYNY pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků 

hlasování ve volebním okrsku - volby do Senátu Parlamentu České republiky 
(čj.: CSU-006957/2020-03; str. 6) 

 

Komise zjistí počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem takto: 

 započítá osoby zapsané obecním úřadem do výpisu ze stálého seznamu voličů, včetně těch osob, 

které byly do stálého seznamu voličů komisí zapsány v průběhu hlasování na základě voličem 

prokázaného práva hlasovat v tomto okrsku, 

 započítá všechny osoby ze zvláštního seznamu voličů, 

 nezapočítá však ty osoby, u kterých zůstala v platnosti poznámka o vydání voličského průkazu 

nebo o zapsání do zvláštního seznamu voličů v jiném volebním okrsku, 

 v návaznosti na zákon č. 350/2020 Sb. nově nezapočítá taktéž osoby, u kterých byla 

obecním úřadem nebo komisí doplněna poznámka o zvláštním způsobu hlasování (viz § 21 

odst. 4 zákona č. 350/2020 Sb.) - poznámka s tímto významem bude vyjádřena číslem 350.  
 

Dále již komise postupuje standardním způsobem uvedeným v Pokynech pro postup okrskových volebních 
komisí. 

 


