
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA VEŘEJNÉ EKONOMIKY 

Organizace a ekonomika voleb do krajského zastupitelstva 

Organization and Economics of Elections into the Regional Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:            Jana Tesařová 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Iveta Vrabková, Ph.D. 

 

Šumperk 2013 



 

 

 



 

 

 

 

 



3 

 

OBSAH 

OBSAH ...................................................................................................................................... 3 

1 ÚVOD ........................................................................................................................ 4 

2 POSTAVENÍ KRAJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ ........................................... 5 

2.1 Charakteristika územní samosprávy ...................................................................... 5 

2.2 Vyšší územně samosprávné celky - kraje ............................................................... 7 

2.3 Orgány kraje a jejich obsazování ......................................................................... 10 

3 VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV .............................................. 11 

3.1 Vývoj volebního práva ........................................................................................... 12 

3.2 Volby a volební systémy ......................................................................................... 13 

3.2.1 Principy volebního práva ......................................................................................... 15 

3.2.2 Organizace a průběh voleb ....................................................................................... 17 

3.2.3 Volební systémy ....................................................................................................... 19 

3.3 Volba zastupitelstva krajů ..................................................................................... 22 

3.3.1 Financování voleb .................................................................................................... 25 

4 ZHODNOCENÍ ORGANIZACE A EKONOMIKY VOLEB DO 

ZASTUPITELSTVA KRAJE ............................................................................................... 26 

4.1 Krajské volby 2012 ................................................................................................. 26 

4.2 Krajské volby v Olomouckém kraji ..................................................................... 27 

4.3 Příprava krajských voleb v Olomouckém kraji .................................................. 29 

4.3.1 Volební účast v Olomouckém kraji .......................................................................... 31 

4.3.2 Financování krajských voleb v Olomouckém kraji .................................................. 36 

5 ZÁVĚR .................................................................................................................... 41 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...................................................................................... 45 

SEZNAM ZKRATEK .............................................................................................................. 48 



4 

 

1 ÚVOD 

V České republice se volby do krajských zastupitelstev konají od roku 2000. Zastupitelstvo 

kraje je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven. Zastupitelstvo má přímou 

demokratickou legitimitu danou volbami občanů, je voleno na čtyři roky obyvateli kraje 

s volebním právem.  

Předmětem bakalářské práce je organizace a ekonomika voleb do krajského zastupitelstva, 

konkrétně pak v podmínkách Olomouckého kraje.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení organizace a financování voleb do zastupitelstva 

Olomouckého kraje v roce 2012.  

K dosažení cíle je použita metoda deskriptivní analýzy a metoda komparativní analýzy. 

Komparativní analýza bude zaměřena na volební účast dle jednotlivých okresů Olomouckého 

kraje a pro zhodnocení výdajů vynaložených na zajištění voleb do zastupitelstva 

Olomouckého kraje. 

Bakalářská práce je rozvržena do pěti kapitol, z nichž první je tento úvod a poslední je závěr, 

kde jsou shrnuty stěžejní poznatky. Druhá a třetí kapitola je věnována teoretické části.  

Druhá kapitola se zabývá postavením krajů v územní samosprávě, rozborem charakteristiky 

územní správy jak z pohledu obce, tak i kraje, historickým významem kraje a obsazováním 

krajských orgánů. Stručně zde bude popsána historie krajského zřízení. 

 Třetí kapitola poskytuje informace o samotné problematice voleb do krajských zastupitelstev 

od vývoje volebního práva, přes pojem a funkci voleb, principy volebního práva, volební 

systémy. Zahrnuta zde také bude samotná volba do zastupitelstva krajů z pohledu jejich 

organizace a průběhu, až po jejich financování.  

Čtvrtá kapitola se věnuje praktické části, analýze krajských voleb v Olomouckém kraji 

a jejich porovnání s volbami v letech 2000,2004 a 2008. Toto je provedeno jak z pohledu 

volební účasti, tak ze samotných výsledků voleb. V poslední části této kapitoly je realizován 

rozbor financí krajských voleb v roce 2012 s rozpisem jednotlivých nákladů po položkách. 

V celé bakalářské práci byly použity odborné zdroje v knižní i elektronické podobě, 

na které je v celé práci průběžně odkazováno, jsou sumarizovány v seznamu použité 
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literatury. Součástí této práce jsou i přílohy, umístěné na konci bakalářské práce, které slouží 

k dokreslení a lepšímu vystižení daného tématu.  

2 POSTAVENÍ KRAJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ 

Každý stát řeší problém, jak efektivně zvládnout správu svého území. K tomuto účelu 

rozčleňuje své území do soustavy územních jednotek do několikastupňové soustavy. Tomu 

se říká územně správní členění státu
1
.  

Kromě toho vytváří hierarchickou soustavu orgánů státní moci, začínající u centrálních 

orgánů, pokračující přes různé stupně regionálních orgánů a končící u místních 

orgánů. Centrální i územní orgány umisťuje obvykle v některém místě dané územní jednotky. 

Tím tyto dva přístupy vzájemně propojuje a vytváří tak reálnou soustavu tzv. územně 

správního uspořádání. 

2.1 Charakteristika územní samosprávy 

Územní samospráva je formou veřejné správy.  

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky 

a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Územní samosprávní celky jsou 

územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu
2
.  

Podle Ústavy ČR se navrhuje, aby územní jednotky byly pokud možno ucelené, pravidelného 

tvaru. Ideálním celkem je kruh, z hlediska požadavku vzájemné skladebnosti pak pravidelný 

šestiúhelník. Jako pozitivní činitel se také označuje shoda administrativních celků 

s vymezením přirozených skutečných celků. Popřípadě se pokládá za výhodné, aby se 

administrativní jednotky kryly se socioekonomickými regiony (danými spádem za prací, 

za tzv. vybaveností apod.).  

Obecně platí, že každý stát si vytváří územně správní strukturu podle svých potřeb 

a především podle velikosti území. Územně správní struktura je také základní síťkou 

pro statistiku a vodítkem pro všeobecnou prostorovou orientaci
3
.  

                                                 
1
  KOVÁŘ, J.,VRABKOVÁ, I. (2008, s. 148) 

2
  Ústava ČR (1993, hlava sedmá, čl. 100).[on-line] 

3
  KOVÁŘ, J.,VRABKOVÁ, I. (2008, s. 153,154) 
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Územní samospráva, jak tvrdí Hendrych (2009, str. 148): „ Má nezastupitelný význam 

pro demokratické uspořádání společnosti a pro výkon regionální a místní veřejné správy. 

Její důležitost je podtržena tím, že její právní základ je zakotven v hlavě sedmé Ústavy
4
.“ 

Přehled členění územní samosprávy podle Ústavy ČR znázorňuje obrázek 2.1. (Obr 2. 1.). 

Obr. 2.1. Přehled členění územní samosprávy 

 

Zdroj: Hendrych, Správní věda, vlastní zpracování 

Obec, je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které je vymezen hranicí 

území obce. Území každé obce je vymezeno jedním nebo více katastrálními územími. 

Zpravidla tvoří území obce navzájem sousedící katastrální území. Základem obecní 

samosprávy jsou občané obce, tj. osoby, které mají v obci trvalý pobyt. 

Jádrem obecní samosprávy jsou zastupitelstva obce volená v obecních, rovných, přímých 

a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Počty členů 

odpovídají velikosti obce.  

Obec spravuje své záležitosti samostatně, státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné 

působnosti obce zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným 

zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán 

jako svou přenesenou působnost. Rozsah přenesené působnosti orgány obce vykonávají buď 

v základním rozsahu, což znamená v rámci katastru obce nebo v rozšířeném rozsahu, 

což znamená ve správním obvodu obce. 

                                                 
4
  HENDRYCH, D. (2009, s. 148) 
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Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, 

který stojí v čele obecního úřadu. V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním 

samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. 

Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce. Rada obce je výkonným orgánem obce 

v oblasti samostatné působnosti obce. 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník OÚ (je-li tato funkce zřízena) 

a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. Zastupitelstvo obce zřizuje finanční 

a kontrolní výbor, případně další výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány
5
. 

Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu, je veřejnoprávní 

korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří 

za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kraj pečuje 

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, je samostatně spravován 

zastupitelstvem kraje, dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. 

Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje zřízený podle zákona. 

Kraj spravuje své záležitosti samostatně, státní orgány mohou do samostatné působnosti 

zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah 

samostatné působnosti může být též omezen zákonem. 

Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem
6
. 

2.2 Vyšší územně samosprávné celky - kraje  

Zásadní obrat, vlastně vznik samosprávy na našem území, přinesla tzv. první Pillersdorfova 

ústava z roku 1848, na ni navazovala tzv. březnová ústava z roku 1849, kterou realizoval 

prozatímní obecní zákon č. 170/1849 , tento zákon právně vytvořil také krajskou obec. 

Na základě tohoto zákona však samosprávné kraje nebyly vytvořeny, pouze využity jako 

jednotka státní správy
7
. Formálně právním základem byl provizorní říšský obecní zákon z 20.  

března 1849. Ten zformoval krajskou obec. Do působnosti kraje náležely věci, které se 

dotýkají celého kraje nebo několika nižších jednotek.  

                                                 
5
  Zákon č.128/2000 Sb., (Hlava I).[on-line] 

6
  Zákon č.129/2000 Sb., (Hlava I).[on-line] 

7
  COGAN,R. (2004, s. 67)  
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Správa každého kraje byla prováděna krajskou vládou na čele s krajským prezidentem. Nové 

rozložení přinesly změny, účinné ke 12. květnu 1855, vzniklo 13 krajů v Čechách, 

6 na Moravě, Slezsko nebylo do krajů členěno. Krajské úřady však byly znevažovány jen 

na spojovací článek mezi místodržitelstvím a okresními úřady. Tato neúčelnost však byla 

rozeznána a vedlo to ke zrušení krajských úřadů (na Moravě v roce 1860, v Čechách v roce 

1862).  

K myšlence obnovy krajského zřízení se vlády v Předlitavsku vrátily na počátku 20. století, 

po přípravách vydalo ministerstvo vnitra dne 12. května 1918 výnos o zřízení dvanácti 

krajských vlád v Čechách. Po převratu byl zákonem č. 129/1920 Sb. učiněn pokus o zavedení 

župního zřízení. V českých zemích bylo zákonem zřízeno 15 žup. Státní správu měly 

obstarávat župní úřady. Župní zřízení se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nerealizovalo, 

podle zákona totiž vlastní realizace záležela výlučně na rozhodnutí vlády. Původním úmyslem 

bylo realizovat župní zřízení do 3 let, a to postupně, vznikáním vždy několika žup. Právně 

skončilo v roce 1927, kdy s obnovením zemí byly župy formálně zrušeny. 

 Republika převzala samosprávné okresy v Čechách a silniční okresy na Moravě a ve Slezsku 

a také okresní hejtmanství. Zákon č. 125/1927 Sb., o organizaci politické správy přinesl nový 

model koncentrované veřejné správy v okresech. Zrušil samosprávné okresy a relativně 

nezávislý úřad a zavedl právnickou osobu „okres“.  

Za války ministerstvo vnitra okresní zastupitelstva postupně rozpustilo, působnost okresních 

zastupitelstev, výborů a komisí převzal okresní úřad.  

Po roce 1945 byly dekretem prezidenta republiky vytvořeny místní, okresní a zemské národní 

výbory. Ty již zcela opouštěly myšlenku oddělení státní správy a samosprávy, původně však 

byly považovány za prozatímní řešení. Okresní národní výbory převzaly působnost všech 

dosavadních orgánů okresu
8
.  

Ústavou z 9. května 1948 došlo k petrifikaci národních výborů v našem právním řádu, ty byly 

do té doby právně jen jakousi přechodnou formou. Ústava z roku 1948 také zavedla namísto 

zemí kraje. Krajské zřízení zavedené zákonem č. 280/1948 Sb. rozdělilo české země 

do 13. krajů. Zavedení krajského zřízení v roce 1948, v podmínkách totalitního politického 

systému, však nebylo cestou k rozšíření samosprávy na krajskou úroveň. Volby byly jen 

                                                 
8
  COGAN,R. (2004, s. 68, 69,72,73,75) 
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formální událostí, praxe byla založena na kvótním systému rozdělování míst mezi exponenty 

stran sdružených v Národní frontě. 

 Změny, nikoliv však systémové, přinesl zákon č.69/1967 Sb., o národních výborech. 

Zákonodárce se pokusil i o zavedení pojmu samostatná působnost národního výboru, s tím, 

že při výkonu této působnosti se národní výbory řídí jen zákony a obecně závaznými právními 

předpisy. 

Za obnovu samosprávy lze považovat přijetí ústavního zákona č.294/1990 Sb., v té chvíli jen 

pro obce. Ústavním podnětem pro zřízení vyšších územních samosprávných celků pak byla 

až Ústava České republiky, která předpokládala zřízení zemí nebo krajů. Ústava se také stala 

právním základem pro samostatnou působnost krajů. Teprve další vývoj vedl 

k jednoznačnému ústavnímu určení, že vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje. 

To bylo zakotveno ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků. Tento ústavní zákon vytvořil 14 vyšších územních samosprávných 

celků. 

 Území každého kraje bylo vymezeno územím okresů a vyšší územní samosprávný celek 

hlavní město Praha je vymezen územím hlavního města Prahy. Hranice krajů lze měnit jen 

zákonem, není tedy možné, aby se kraje na změně hranic dohodly či aby zákon stanovil jiný 

způsob změny hranic. 

 Poslanecká sněmovna svým usnesením z 23. října 1997 dále požádala vládu o předložení 

koncepce reformy veřejné správy a harmonogram předkládání zákonů k uskutečnění zákona 

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Pro další postup legislativních prací byl 

významný i tlak ze strany Evropské unie. Rok 2000 pak lze charakterizovat jako rok 

naplňující právní představy o krajích. Osou právní úpravy vyšších územních samosprávných 

celků se stal zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
9
. 

Krajské zřízení mělo u nás vždy své příznivce i odpůrce. Výhrady proti krajskému zřízení 

spočívaly zejména v tom, že taková skladba odporuje přirozenému a historickému dělení 

českého státu na země, dále v diferencích o účelu budoucích krajů, jejich počtu a působnosti   

s tím zpochybňovanými náklady na jejich zřízení a provoz
10

. 

                                                 
9
  COGAN,R. (2004, s. 75-80) 

10
  HENDRYCH, D. (2009, s. 156) 
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Obecně uznávanými konstitutivními prvky kraje jsou občané, území, právní subjektivita 

a právo na samosprávu. 

Občanem kraje je občan České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu v některé obci 

nebo na území vojenského újezdu územního obvodu kraje. Občan kraje starší 18 let má právo 

volit a být volen do zastupitelstva, podávat návrhy orgánům kraje, nahlížet do usnesení 

orgánů kraje a v mezích jednacího řádu vystupovat na zasedáních zastupitelstva. 

Rozdělení území je obvykle založeno na historických základech nebo přirozených 

geografických hranicích. Hranice krajů může být změněna vždy jen zákonem. 

I když právní řád výslovně nestanoví, že kraj je právnickou osobou, lze mít za to, že kraj 

splňuje všechny znaky právnické osoby. Kraj má vlastní majetek, vlastní příjmy, hospodaří 

podle vlastního rozpočtu, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost 

z těchto vztahů vyplývající. 

Právo kraje na samosprávu zaručuje jak ústava, tak zákon o krajích. Její meze se však zatím 

hledají
11

.  

2.3 Orgány kraje a jejich obsazování 

Mezi orgány kraje patří zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad a zvláštní orgány. 

Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva činí v kraji s počtem 

obyvatel 

a) do 600 000 obyvatel 45 členů, 

b) nad 600 000 do 900 000 obyvatel 55 členů, 

c) nad 900 000 obyvatel 65 členů. 

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, 

v němž se konají volby. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, zveřejní krajský úřad 

nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce a dále ve Věstníku. 

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti 

odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen 

stanoví-li tak zákon. 

                                                 
11

  COGAN,R (2004, s. 82, 83, 85) 
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Radu tvoří hejtman, náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) a další členové rady, kteří jsou 

voleni z členů zastupitelstva. 

 

Počet členů rady činí v kraji s počtem 

a) do 600 000 obyvatel 9 členů, 

b) nad 600 000 obyvatel 11 členů. 

 

Hejtman zastupuje kraj navenek. 

Hejtmana a náměstka hejtmana (náměstky hejtmana) volí zastupitelstvo z řad svých členů. 

Hejtman a náměstek hejtmana musí být občany České republiky. Odpovídají za výkon své 

funkce zastupitelstvu. Rada může klást úkoly hejtmanovi jen v rozsahu své působnosti  

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou 

a napomáhá činnosti výborů a komisí. Rada může klást úkoly krajskému úřadu jen v rozsahu 

své působnosti svěřené jí zákonem. Krajský úřad rozhoduje v samostatné působnosti 

v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem. Hejtman zřizuje pro výkon 

přenesené působnosti zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon
12

. 

3  VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá v roce 1948 valným shromážděním Organizace 

spojených národů zahrnuje volební právo mezi základní politická práva. Volby jsou totiž 

mechanismem, kterým demokratická společnost vyjevuje většinovou vůli a podle ní se řídí
13

. 

Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají 

vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země. Demokratické volby jsou většinou přímé, 

nepřímé, rovné, tajné a všeobecné. Z hlediska ukončení volebního období rozlišujeme volby 

na řádné, dodatečné, doplňovací, nové a mimořádné. Volební systémy jsou buďto poměrné 

nebo většinové. 

 V České republice občané mají právo volit prezidenta republiky a dále členy Poslanecké 

sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a také členy krajských a obecních 

zastupitelstev. Mimo tyto vnitrostátní orgány mají občané České republiky jako obyvatelé 

Evropské unie právo volit členy Evropského parlamentu. Volby probíhají na základě 
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příslušných zákonů a osoba je do zastupitelstva volena na dobu určitou. Přehled jednotlivých 

volebních zákonů je uveden v tabulce 3.1(Tab. 3. 1). 

Další možností jak občan vyjádří svůj názor je místní referendum. Upravuje ho zákon 

č.298/1992 Sb. o místním referendu. Referendem určují oprávnění občané formou souhlasu 

nebo nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které náleží do samostatné působnosti 

obce nebo městské části. 

Tab. 3.1 Přehled volebních zákonů v ČR 

Zákon č. 247/19958 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů 

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstva krajů a změně některých zákonů 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů 

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 

Předpis č. 275/2012 Sb., Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 

Zdroj: Sbírka zákonů, vlastní zpracování 

3.1 Vývoj volebního práva 

Všeobecné volební právo má za sebou bohatou vývojovou, ale i revoluční historii. Prosadilo 

se až ve 20. století v zemích průmyslového a postindustriálního typu v rámci evropsko-

amerického regionu.  

Často se jako předěl uvádí konec první světové války, do kdy se podařilo víceméně vymoct 

všeobecné volební právo. Ale jde o úzké pojetí, neboť šlo pouze o mužskou část populace.  

Při zkoumání vývoje všeobecného volebního práva, je zmínka o dvou přelomech, 

o Francouzské revoluci roku 1789 a o revolučních událostech v Evropě roku 1848. Politický 

převrat ve Francii uvedl do politického života všeobecné volební právo, i když omezené. 

Rok 1789 je přelomový nejenom úsilím o zavedení všeobecného volebního práva, ale zvlášť 

zrušením stavovských výhod. Postupně se končí období, které přisuzuje volební právo pouze 

příslušníkům určitého stavu. Současně začíná fáze celosvětové unifikace volebních pravidel, 

kdy se volební právo rozšiřuje na stále širší vrstvy obyvatelstva. 

V této souvislosti je vhodné se zmínit o pojmu „rovné „ volební právo, které označuje 

tu skutečnost, že každý občan má jeden hlas se stejnou hodnotou. Před zavedením 



13 

 

všeobecného a rovného volebního práva se uplatňovala řada omezení, která znamenala, 

že některé hlasy měly větší hodnotu, než hlasy jiné. 

Poprvé bylo všeobecné a rovné volební právo uplatněno v roce 1848 ve Švýcarsku. Po tomto 

roce se zavádí omezeně, jen pro muže, i v dalších zemích. Natrvalo bylo legalizováno 

všeobecné volební právo ve Francii v roce 1870. Podobně tomu bylo ve sjednoceném 

Německu v roce 1871, v českých zemích v rámci Rakouska – Uherska v roce 1907, 

ve Švédsku v roce 1921. Zrušení složitého hlasování ve Spojeném království se pojí teprve 

s rokem 1948, kdy došlo k završení dlouhodobého vývoje volebního práva ve smyslu jeho 

obecného pojetí. 

Volební právo pro ženy se zavádělo se zpožděním a v některých zemích postupně. Až koncem 

19. století, získaly ženy poprvé právo volit v americkém státě Wyoming. Volební právo žen 

se na evropském kontinentě ujalo nejdříve ve Skandinávii, nejprve ve Finsku (1906) 

a nakonec ve Švédsku (1921). V Českých zemích získaly ženy právo volit až v rámci nově 

vzniklého Československa v roce 1918.  

Součástí celkového procesu vývoje volebního práva směřujícího k naplnění jeho všeobecného 

a rovného principu se projevuje i postupné zavádění přímé volby. Volič nevolil přímo svého 

zástupce, ale volitele, který až v další fázi vybíral poslance 
14

. 

Všeobecné, rovné a přímé volební právo se v demokratických zemích provádí tajným 

hlasováním. Zamezením možnosti zjistit si, jak kdo volil, se předchází volební manipulaci. 

V demokratických režimech je proto třeba zajistit svobodný výkon volebního práva. 

To znamená, že každý občan má zabezpečeny podmínky pro anonymní hlasování. 

Vidíme, že dlouhodobý proces demokratizace volebního práva postupně odstraňoval 

stavovská, majetková, vzdělanostní i jiná privilegia a bariéry
15

. 

3.2 Volby a volební systémy 

Volbou rozumíme ustavení orgánu určitého svazku lidí cestou hlasování stanovené většiny 

k volbě zákonných subjektů. Vedle volby existují i jiné způsoby ustavování, které bývají 

často jejich právním protikladem, přesto jsou z řady důvodů též akceptovatelné 

v demokratických politických režimech. Jako příklady lze uvést jmenování, dále právo 
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na povolání do funkce či úřadu, které je možné i zdědit po předcích, určení losem, výjimečně 

nabytí jedné funkce sebou automaticky nese úřad další
16

. 

S volbou se můžeme setkat v nejrůznějších uspořádaných společenstvích lidí. Z hlediska 

potřeb interpretace státovědy vystupuje institut voleb do popředí, když jde o ustavování 

důležitých státních orgánů. V této souvislosti je také volební proces desítky let podrobně řízen 

právními normami, především ústavou a volebními zákony. 

V systému reprezentativní demokracie jsou volby rozhodným procesem, na jehož základě 

dochází k formování státní moci. Volby můžeme rozeznávat za použití různých kritérií, 

které jsou shrnuty na obrázku 3.2 (Obr. 3. 2). 

Obr. 3.2 Členění voleb 

 

Zdroj: PAVLÍČEK, Ústavní právo a státověda, vlastní zpracování 

V případě, že voliči bezprostředně dávají svůj hlas kandidátům a rozhodují tak o jejich 

zvolení, jde o volby přímé. Pro nepřímé volby je charakteristické, že otázku volby neřeší 

občané, ale následně osoby, kterým dali svůj hlas, tj. volitelé nebo poslanci. Mluvíme-li 

o volbách všeobecných, znamená to, že je například volen celý zákonodárný sbor a pokud 

jsou v průběhu funkčního období doplňována uvolněná místa, jde o volby dílčí 

nebo doplňovací. 
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Vedle toho mohou být volby celostátní, regionální nebo místní, v souvislosti na použitém 

volebním systému známe volby jednokolové nebo více kolové. Pokud by výsledky voleb byly 

prohlášené za neplatné, musely by se konat volby nové. Nakonec rozlišujeme volby řádné, 

které se konají po uplynutí určeného volebního období, jehož délku stanoví předem ústava 

nebo příslušný zákon, od voleb mimořádných, které se vyhlašují v případě předčasného 

rozpuštění parlamentu
17

. 

3.2.1 Principy volebního práva 

Volebním právem, jak tvrdí Pavlíček (2007, s. 213): “ rozumíme, právo občanů, garantované 

jim státem, účastnit se formování státních orgánů a orgánů místní samosprávy, tj. volit 

je (aktivní volební právo) a být do nich sám volen (pasivní volební právo)“. 

Aktivní volební právo v ČR je v zásadě vázáno na státní občanství ČR a na dosažení věkové 

hranice 18 let. Pokud fyzická osoba splňuje současně oba tyto předpoklady. Má právo volit 

na celostátní, krajské i na úrovni obcí. 

Předpoklady výkonu aktivního volebního práva v České republice jsou vymezeny rozdílně 

pro volby do Parlamentu a pro volby komunální. 

Volit do obou sněmoven Parlamentu má možnost pouze státní občan České republiky, 

který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami výkonu volebního práva jsou pak 

zákonem stanovené restrikce osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení 

způsobilosti k právním úkonům.  

Volit do zastupitelstva kraje může jen ten státní občan ČR starší 18 let, který je v den voleb 

přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje a ve výkonu 

volebního práva mu nebrání zákonem stanovené překážky. 

Do zastupitelstva v obci má právo volit občan obce, pokud je státním občanem ČR, v den 

voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k obci k trvalému pobytu. 

Pasivní volební právo je obecně přiznáno výlučně voličům, kteří, jde-li o volby 

do Poslanecké sněmovny, musí dosáhnout věku nejméně 21 let a při volbách do Senátu 

nejméně 40 let. Poslancem ani senátorem se však nemůže stát ten volič, kterému brání 
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zákonná překážka výkonu pasivního volebního práva, tj. kdo byl zbaven způsobilosti 

k právním úkonům. 

V případě voleb do zastupitelstva kraje a zastupitelstev v obcích může být jejich členem 

zvolen každý volič, pochopitelně navíc překážkou výkonu práva být volen je i zákonem 

stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
18

. 

Rovné volební právo znamená, že všichni oprávnění voliči, u nichž neexistují žádné 

překážky výkonu volebního práva, se voleb účastní za stejných podmínek, tj. mají stejná 

práva a povinnosti jako voliči. Ve vztahu k aktivnímu a pasivnímu volebnímu právu mají mít 

voliči rovné podmínky ve všech stadiích volebního procesu, ať již jde o jejich zapsání 

do seznamu voličů, navrhování kandidátů, účast na volební kampani, stejně jako 

při odevzdávání svého hlasu a zjišťování výsledku voleb. 

Princip rovnosti se v souvislosti s volbami většinou zjednodušeně vyjadřuje soustředěnou 

zásadou „všichni voliči mají stejný počet hlasů a hlas každého má stejnou váhu“
19

. 

Přímé volby předpokládají, že voliči hlasují bezprostředně pro navržené kandidáty, 

což umožňuje založit přímý vztah mezi hlasujícím voličem a osobou, které byl svěřen mandát. 

Ústavní soud v této věci zpřesnil, že princip přímé volby zabezpečuje, aby okruh vyvolených 

byl přímo a nezprostředkovaně určen těmi hlasy, které voliči ve volbách pro ně odevzdali. 

Proto musí být volební proces upraven tak, aby každý odevzdaný hlas mohl být přičten 

určitým osobám
20

. 

Tajné hlasování je též závazným znakem demokratického volebního systému. Volič při něm 

projevuje svoji vůli bez kontroly, nátlaku a zastrašování či případných následků za skutečné 

rozhodnutí. Osobní hlasování a vytváření zvláštních oddělených prostor, ve kterých lze 

upravovat hlasovací lístky, jimiž každý volič musí projít před vlastním vhozením hlasovacího 

lístku do volební urny, jsou potřebnými zárukami svobodného projevu vůle
21

. 
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3.2.2 Organizace a průběh voleb 

Všeobecné volby nelze redukovat na pouhý akt hlasování, protože ve svém celku představují 

poměrně složitý proces, při němž rozvíjejí aktivity množství orgánů, organizací a jednotlivců. 

Společným jmenovatelem jejich činnosti jsou kroky k zabezpečení přípravy a provedení 

voleb. Vzhledem k tomu, že jde o činnosti regulované z velké části právem, celý volební 

proces se charakterizuje jistým systémem a je poměrně stabilní. Volební proces trvá řádově 

několik týdnů, v určitých případech se dá jeho délka počítat dokonce i na měsíce. Rozpadá 

se ale do řady jednotlivých fází, ve kterých jsou zajišťovány nezbytné podmínky a aktivizuje 

se činnost příslušných volebních orgánů, kandidátů, jejich politických stran i voličů. 

Základem vyhlášení voleb je stanovení termínu, ve kterém volby proběhnou. K takovému 

kroku je většinou zmocněna hlava státu svým rozhodnutím a zároveň se tím vlastně zahajuje 

předvolební kampaň. Tímto okamžikem začíná období vyvíjení intenzivního tlaku na voliče 

ze strany politických stran i hromadnými sdělovacími prostředky, jehož hlavním smyslem 

je přimět voliče dostavit se k volbám a současně ovlivnit jejich budoucí rozhodnutí.  

Nejčastějším důvodem vyhlášení voleb je uplynutí funkčního období, které bývá zpravidla 

pevně vymezené zákonem.  

Volby se konají ve zvláštních územních jednotkách, kterými jsou volební obvody. Na ty je 

území státu děleno v souvislosti s formováním orgánů celostátních i orgánů místní 

samosprávy. Způsob rozdělení a hranice jednotlivých volebních obvodů definuje zákon. 

V závislosti na uplatňovaném volebním systému může jít o volební obvody jednomandátové, 

ve kterých je možné získat pouze jediný mandát nebo volební obvody více mandátové.  

Volební obvod se většinou dále rozděluje na volební okrsky, což jsou menší územní jednotky, 

v nichž je pořádáno samotné hlasování, znázorněno na obrázku 3. 3(Obr. 3. 3.). Ve volebních 

okrscích se zpravidla provádí i registrace voličů. 
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Obr. 3. 3. Mapa volebních krajů a okrsků 

 

Zdroj:wikipedie.org, vlastní úprava.[on-line] 

Orgány, které zajišťují chod mechanismu odevzdávání a sčítání hlasovacích lístků, předtím 

registrují kandidáty, zajišťují podmínky pro zdárný průběh voleb, dbají na dodržování 

volebních zákonů apod., jsou volební komise. Přímé řízení činností těchto komisí a stálý 

dozor nad jejich prací přísluší obvykle úředníkům správního aparátu v místech i v centru. 

Nejvyšším orgánem, do jehož oblasti působnosti provádění voleb spadá, je nejčastěji 

ministerstvo vnitra. 

Nutnou podmínkou realizace volebního práva každého oprávněného voliče je jeho zařazení 

do seznamu voličů. V praxi ne pouze zákonem stanovené podmínky, ale právě registrace 

v seznamu voličů dokazuje splnění zákonem uložených podmínek a opravňuje občana 

účastnit se hlasování. Existují dva základní způsoby sestavování seznamu voličů, a to buď 

registrace povinná, nebo nepovinná. Povinná registrace je stanovena zákonem, kdy příslušné 

orgány mají povinnost zaregistrovat každého oprávněného voliče, který splňuje podmínky. 

Registrace nepovinná se u nás nepraktikuje. 

Smyslem navrhování kandidátů je vymezení okruhu osob, z nichž budou voleni příští 

poslanci, senátoři, prezidenti aj. pokud otázky způsobu navrhování kandidátů na volené 

funkce modifikují volební zákony, zmiňují se většinou o právu skupiny s pevným počtem 

osob, která může navrhnout kandidáta za předpokladu, že ten splnil stanovené podmínky. 

Navrhování kandidátů se děje plně v režii politických stran a ještě přesněji jejich orgánů. 
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Projevem vůle lidu ve vlastním slova smyslu je pak hlasování, kterým se zakončuje volební 

proces. Na jeho základě část kandidátů získává mandát nebo právo být kandidátem 

na volenou funkci i ve druhém kole
22

. 

3.2.3 Volební systémy  

Volební systém je důležitým znakem každého volebního procesu, především proto, že právě 

na způsob jeho určení ve významné míře závisí konečný volební výsledek. Pojem volební 

systém není používán jednoznačně, a proto je třeba jej vždy přesně vymezovat, s ohledem 

na účel, kterému má sloužit. V konkrétních souvislostech se chápe způsob, jakým jsou 

přidělovány kandidátům mandáty s ohledem na výsledek hlasování ve volbách
23

. 

Základní prvky volebního systému lze definovat, jako všeobecně přijatý způsob členění 

volebních systémů vymezuje dva základní typy: většinový volební systém a systém poměrného 

zastoupení. Většinový systém je založen na principu jednomandátových volebních obvodů, 

kde kandidát, který získá většinu hlasů, se stává poslancem a jako jediný reprezentuje 

voličstvo daného obvodu. Z hlediska celostátního pak vítězná strana obvykle získává větší 

zastoupení v parlamentu, než tomu odpovídají její volební zisky 
24

. 

Nejjednodušší variantou většinového volebního systému je systém relativní většiny. Při něm 

je zvolen ten kandidát, který ve volbách získal největší počet hlasů. Většinový volební systém 

absolutní většiny požaduje ke zvolení více než polovinu hlasů voličů. Svůj význam má proto 

i účel, zda se tato většina vymezuje z počtu řádně zaregistrovaných voličů nebo z počtu 

odevzdaných hlasů či z odevzdaných platných hlasů. Volební zákony mohou vymezit 

i podmínku minimální nezbytně nutné účasti voličů při hlasování. Pokud by jí nebylo 

dosaženo, byly by volby neplatné a musely by se opakovat. Typické pro tento volební systém 

jsou především jednomandátové volební obvody. Pokud se ovšem stane, že žádný z kandidátů 

nezíská požadovanou absolutní většinu hlasů voličů a pravděpodobnost toho stoupá se 

zvětšujícím se počtem kandidátů, používají se různé metody, jak určit vítěze. Provádí se tak 

především prostřednictvím druhého kola hlasování, jehož mají právo se zúčastnit jen dva 

nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Z nich pak vítězí opět ten, který získá absolutní 

většinu hlasů
25

. 
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Naopak systém poměrného zastoupení, jenž spočívá na více mandátových obvodech, má 

snahu převádět hlasy voličů na poslanecká křesla proporcionálním způsobem. Zastoupení 

v parlamentu získává jak většina, tak i významné menšiny. Celkové složení parlamentu 

víceméně odpovídá procentuálnímu rozložení politických sil ve státě
26

. 

Systém poměrného zastoupení je obvykle prováděn na základě kandidátních listin politických 

stran. Podle způsobu, jak volič může nakládat se svým hlasem na těchto kandidátních 

listinách, se rozlišují většinou kandidátní listiny přísně vázané a volné kandidátní listiny. 

U kandidátních listin přísně vázaných může volič své hlasy dát jen jedné kandidátní listině 

jako celku, je odkázán při odevzdávání hlasu na jedinou z navržených kandidátních listin. 

U volných kandidátních listin není volič vázán na jedinou kandidátní listinu, může se pro ni 

rozhodnout, může na ni měnit pořadí, ale může i rozdělit své hlasy mezi různé kandidátní 

listiny
27

. 

Metoda přepočtu mandátů na hlasy se používá k určení počtu členů zastupitelstva 

pro každou stranu, které jim příslušejí na základě počtu hlasů, se používá matematických 

metod. Neutrální systém přepočtu přiděluje kandidujícím stranám podíl křesel odpovídající 

podílu získaných hlasů. Matematické metody přepočtu hlasů na mandáty se rozlišují na dva 

základní typy: volební dělitele a kvóty. 

Metody volebních dělitelů jsou založeny na řadách čísel, kterými je postupně dělen dosažený 

počet hlasů. Mandáty připadnou největším takto dosaženým podílům až do obsazení všech 

křesel.  

Nejpoužívanější metodou je metoda zavedená v roce 1899 v Belgii, nazvaná podle Victora 

D´Hondta, založená na řadě 1,2,3,4… Tato metoda se brzy rozšířila do celé Evropy. Český 

unikát, upravený D´Hondt, nahrazuje prvního dělitele číslem 1,4. Tento systém vznikl na bázi 

kartelové politické smlouvy mezi ČSSD a ODS v červenci 1998 a přijetím dodatků k ní 

v lednu 2000
28

. 

Druhým mechanismem přepočtu získaných hlasů na mandáty je metoda volebních kvót. 

Počet odevzdaných hlasů ve volebním obvodu se vydělí počtem mandátů přidělovaných 

v obvodu, výsledkem je tzv. volební číslo. Volební číslo je nařízená kvóta pro zisk mandátu. 

Každé straně se přiřkne tolik mandátů, kolikrát je toto číslo obsaženo v počtu stranou 
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získaných hlasů. V prvním sčítání se nepodaří obvykle přidělit všechny mandáty, ve druhém 

sčítání se pak mandáty přidělují metodou největšího zůstatku, největšího průměru nebo 

největšího volebního čísla.  

Uzavírací klauzule je hranice, kterou musí kandidátní listina zdolat, jinak nezískává ani jeden 

mandát. V systému spočívající práh prohlašujeme jako přirozenou uzavírací klauzuli, 

nařízený práh je umělou uzavírací klauzulí. Umělá uzavírací klauzule se používá především 

v poměrných volebních systémech s velkými volebními obvody. Umělá uzavírací klauzule je 

objevem novější doby, u nás se dříve nepoužívala.  

V České republice byla na základě výše uvedené kartelové dohody schválena jako opatření 

proti malým stranám 5% uzavírací klauzule. Jejím cílem je vyloučení zastoupení malých stran 

v zastupitelstvu kraje a jakási zábrana jejich etablování. 

Podobný vliv jako uzavírací klauzule může mít velikost volebního obvodu. Velikost se určuje 

počtem mandátů přidělovaných v obvodu. Čím menší obvod, tím menší počet stran zdolá 

přirozenou vstupní klauzuli. Vzhledem k tomu, že pro volby do zastupitelstva kraje se vždy 

volí na celém území kraje jako jednoho obvodu, je tento způsob přetvoření vyloučen, je 

dodrženo pravidlo maximalizace obvodu
29

. 

Kromě základní klasifikace vyskytují se i různé přístupy členění volebních systémů. K nim se 

přiřadí další čtyři stupně zkoumání volebního systému a to velikost volebního obvodu, 

dodatečné přidělování poslaneckých míst, volební kvorum a strukturu hlasu. 

Velikost volebního obvodu je dána množstvím volených zástupců za daný volební obvod. 

Obecně platí, že čím je počet mandátů ve volebním obvodu větší, tím více jejich rozdělení 

odpovídá principu poměrného zastoupení všech důležitých politických sil. Z uvedeného je 

jasné, že většinový volební systém je založen na jednomandátových obvodech. U systému 

poměrného zastoupení je to mnohem obtížnější. Více mandátové obvody mohou být 

teoreticky minimálně dvoučlenné. 

Dodatečné přidělování poslaneckých míst se uplatňuje se v zemích, kde dochází 

k vážnějším nerovnostem na úrovni menších volebních obvodů. Proto se na úrovni státu 

či regionu zajistí určitá procenta poslaneckých křesel pro ty strany, které v širším měřítku 

byly úspěšnější, než by tomu odpovídal počet zvolených poslanců. 
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Volební kvorum představuje minimální limit hlasů, který musí každá politická strana splnit 

jako podmínku pro získání zastoupení v zákonodárném orgánu. Hranice pro vstup 

do parlamentu je dána procentuálním podílem stran na všech odevzdaných hlasech 

na celostátní nebo regionální úrovni. 

Struktura hlasu je záležitostí váhy hlasu voliče vzhledem k politickým stranám. Struktura 

hlasu se jenom částečně prolíná s problematikou preferenčního hlasování a je relativně 

neutrální k většinovému či poměrnému volebnímu systému
30

. 

Pro vlastní určení výsledku hlasování se používají dvě základní metody výpočtu, pomocí 

metody volebního čísla a metodou volebního dělitele. 

Metoda volebního čísla (volební kvóty, volebního kvocientu) představuje nejmenší možný 

počet hlasů dostatečný ke zvolení kandidáta. Metod určení dnes existuje mnoho. K nejstarším 

patří tzv. Hareova metoda. Při ní se volební číslo určí tak, že počet platných odevzdaných 

hlasů se dělí počtem mandátů ve volebním obvodu. Tato základní metoda má celou řadu 

obměn, nazývaných často podle svých autorů. 

Druhou používanou metodou je metoda volebního dělitele, která díky jednoduchému 

matematickému výpočtu dovoluje rozdělit všechny mandáty ve volebním obvodu nebo v celé 

zemi najednou. Její opodstatnění spočívá v postupném dělení počtu odevzdaných hlasů 

jednotlivým kandidátním listinám politických stran postupnou řadou čísel tak dlouho, 

až podle vypočtených podílů se dá vytřídit podle velikosti tolik čísel, kolik má být 

přidělováno hlasů
31

. 

3.3 Volba zastupitelstva krajů 

O obsazení křesel v zastupitelstvu rozhodují ve volbách občané obcí a občané ČR s trvalým 

pobytem ve vojenských újezdech, které náležejí do územního obvodu kraje. Ústavní základy 

voleb do zastupitelstva jsou obsaženy v článku 102 Ústavy. Postup konání voleb pak upravuje 

zákon č.130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění zákona č.273/2001 

Sb.,37/2002 Sb.,230/2002 Sb., a č.309/2002 Sb. 
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Ústava vyžaduje a zákon adaptuje přímé volby zastupitelstva. Vždy se jedná o volby 

všeobecné, je tedy voleno zastupitelstvo jako celek, dílčí nebo doplňovací volby právní 

úprava nepřipouští. Volby mohou být konány i jako mimořádné
32

. 

Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Volby do zastupitelstev krajů se konají 

ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho 

uplynutí. Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. 

Volby do zastupitelstev krajů ohlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich 

konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce 

zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána 

částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 

uveřejněno. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech krajích v tytéž dny, pokud tento 

zákon nestanoví jiným způsobem. 

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který přinejmenším 

ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 

náleží do územního obvodu kraje nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. 

Překážkami výkonu volebního práva jsou: 

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,  

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo 

d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu
33

. 

 

Volebními orgány, tedy orgány zajišťujícími volby, jsou Státní volební komise, Ministerstvo 

vnitra ČR, Český statistický úřad, krajský úřad, ředitel krajského úřadu, obecní úřady, 

starostové a okrskové volební komise
34

.  

Státní volební komise, která je stálým orgánem na úseku voleb v případě všech orgánů 

volených v ČR ve všeobecných volbách, je zřízena §7 zák. č. 130/2000 Sb. Předsedou Státní 

volební komise je ze zákona ministr vnitra.  
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Jejím úkolem je organizovat přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb, určovat losem 

čísla, kterými budou označováni kandidující jednotlivci, vykonávat dozor nad organizačně 

technickým průběhem voleb, vyhlašovat a uveřejňovat celkové výsledky voleb a vydávat 

povolení k přítomnosti dalších osob při sumarizaci okrskovou volební komisí. 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické 

strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice. Každý volební 

subjekt může podat pro volby do téhož zastupitelstva pouze jednu kandidátní listinu buď 

samostatně, nebo jako součást vytvořené koalice. Příslušným volebním orgánem k přešetření 

a registraci kandidátních listin je okresní úřad v sídle kraje, který zabezpečuje i tisk 

hlasovacích lístků samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo jejich 

koalici
35

. 

Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích a je k němu puštěn jen ten volič, který byl 

zapsán ve stálém seznamu voličů. 

Ze zákona č. 130/2000 Sb. vyplývá starostům obcí povinnost informovat voliče o konání 

voleb do zastupitelstev krajů způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před konáním 

voleb. Z oznámení musí být zřetelné údaje o době, místě konání voleb a musí obsahovat 

adresy volebních místností. Zároveň jsou voliči upozorněni na povinnost prokázat 

při hlasování totožnost a státní občanství ČR, případně mohou být uváděny i další údaje nutné 

k nerušenému průběhu voleb do zastupitelstva kraje.  

Při hlasování má volič možnost uplatnit až čtyři přednostní hlasy na jediném vybraném 

hlasovacím lístku, přičemž k jiným písemným úpravám na hlasovacím lístku se nepřihlíží. 

I pro vedení volební kampaně před volbami do zastupitelstev krajů platí zákaz zveřejňovat 

jakýmkoli způsobem výsledky předvolebních průzkumů v období počínajícím tři dny 

před dnem voleb a končícím v den voleb. Stejně tak členové okrskové volební komise 

nemohou poskytovat informace o průběhu voleb. Za eventuální porušení těchto zákazů 

je možné dát pokutu. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají podle zásad poměrného zastoupení a jsou 

v podmínkách krajů obdobou volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny. 
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K rozdělování mandátů jsou puštěny pouze ty politické strany, politická hnutí a koalice, 

které v rámci kraje získaly alespoň 5% z celkového počtu platných hlasů v kraji
36

. 

3.3.1 Financování voleb 

Financování voleb je modifikováno směrnicí Ministerstva financí č. 124/1354/2002 ze dne 

12. února 2002 kterou se pozměňuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování 

voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky
37

. 

Tato směrnice se vztahuje na výdaje obcí, měst, okresních úřadů, krajů a okrskových 

volebních komisí a nevztahuje se na výdaje hrazené ze státního rozpočtu České republiky 

prostřednictvím rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu, 

Ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí. 

Podle této směrnice se výdaji pro organizačně-technické zabezpečení voleb pokládají výdaje 

na základní kancelářské potřeby, instalaci, provoz včetně případné opravy a případně nájem 

výpočetní i reprografické techniky, dopravní výkony zabezpečovány obcemi nebo kraji, 

pronájem nebytových prostorů na dobu nezbytně nutnou pro činnost volebních komisí, platy 

zaměstnanců přijatých na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené podle dohod 

o provedení práce uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou a konáním voleb, 

zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům, cestovní náhrady členů volebních komisí, 

občerstvení a zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise. Výdaje spojené 

s přípravou a konáním voleb se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu 

České republiky na příslušný rok, přitom kraje předloží Ministerstvu financí do 30 dnů 

od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí předběžné vyúčtování výdajů spojených 

s volbami. 

Do financování voleb můžeme zařadit i činnost politických stran v předvolebních kampaních, 

kdy jednotlivé politické strany a hnutí vynakládají nemalé finanční prostředky na volební 

kampaň. Z tohoto pohledu je důležitý zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických 

stranách a politických hnutích, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro vyplácení státního 

příspěvku zahrnující stálý příspěvek a příspěvek na mandát
38

. 
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Důležitou roli v případě odměn členů volební komise sehrává vyhláška Ministerstva vnitra 

č.152/2000 Sb. ve znění novel 
39

, která stanoví odměnu za výkon funkce člena okrskové 

volební komise, způsob její úhrady a výplaty, kdy odměnu vyplatí obecní úřad do 30 dnů 

po ukončení činnosti okrskové volební komise. 

Odměny členů volebních komisí podléhají stejnému režimu jako měsíční odměny 

neuvolněných zastupitelů. Odvádí se z nich daň z příjmu i zdravotní pojištění. 

4 ZHODNOCENÍ ORGANIZACE A EKONOMIKY VOLEB 

DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů bylo zveřejněno 29. června 2012 ve Sbírce zákonů. 

Podle čl. 63 odst. Ústavy České republiky a § 3 odst. 1a 2 zákona č.130/2002 Sb., o volbách 

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly 

vyhlášeny volby do krajských zastupitelstev na dny 12. a 13. října 2012
40

. 

4.1 Krajské volby 2012 

Krajské volby v rámci České republiky se uskutečnily již počtvrté. Poprvé v roce 2000 

a následně v letech 2004,2008 a v roce 2012. 

Volby do zastupitelstev krajů se v roce 2012 uskutečnily společně s prvním kolem voleb 

do Senátu ve dnech 12. a 13. října. Volili se krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní 

město Prahu. Podle velikosti krajů se liší i velikost krajských zastupitelstev dle počtu 

mandátů, které voliči svým hlasováním rozdělují. 

25. 6. 2012 podepsal Prezident republiky změnu zákonné úpravy volebního zákona, která 

vzešla v platnosti ve Sbírce zákonů dne 26. 6. 2012. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách 

do zastupitelstev krajů, byl poslaneckou novelou změněn tak, že při vyhodnocování výsledků 

hlasování pro posun na první místo kandidátky postačí 5% preferenčních hlasů. Kandidátovi 

do krajských zastupitelstev poprvé stačil menší počet přednostních hlasů, aby se 

do zastupitelstva dostal. Dosavadní hranice byla 10% přednostních hlasů. Tato novela zavedla 

taktéž možnost volit s voličským průkazem.  

                                                 
39

  Vyhláška č. 152/2000 Sb.[on-line] 
40

  Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 27. června 2012.[on-line] 
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Kandidátní listiny v krajských volbách jsou „vázané“, na rozdíl od voleb do obecních 

zastupitelstev volič nemůže vybírat příčně politickým spektrem, ale nominuje jen jedinou 

stranu. V rámci této kandidátské listiny může dát čtyři preferenční hlasy. 

Celkově v roce 2012 v České republice bylo 13.670 volebních okrsků. Počet voličů 

v seznamu činil 7.491.806, vydaných obálek bylo 2.763.464, odevzdaných obálek 2.757.176 

a z toho platných hlasů celkem 2.637.115. 

Celorepublikové výsledky voleb podle předpokladu vyhrála levice. ČSSD zvítězila v devíti 

krajích, KSČM ve dvou. ODS získala největší počet hlasů jen v Plzeňském kraji. Pouze 

v Libereckém kraji se vítězi voleb stali Starostové pro Liberecký kraj s 22,29%.  

Voleb se celkem zúčastnilo 36,89% voličů. Nejvyšší volební účast byla v kraji Vysočina 

a to 41,05 %. Naopak nejnižší volební účast měl karlovarský kraj a to 31,57%. Krajské volby 

ve volební účasti nepatří k oblíbeným. V roce 2008 činila volební účast v ČR 40,30%, v roce 

2004 29,62% a v roce 2000 kdy se konaly, první krajské volby, byla volební účast 33,64%. 

Celkový počet mandátů v krajích je 675. Nejmenší počet mandátů má kraj Karlovarský, 

největší počet mandátů kraj Moravskoslezský. V krajských volbách 2012 získala nejvíce 

mandátů vítězná ČSSD a to 205, druhá KSČM obdržela 182 mandátů a ODS 102 mandáty. 

4.2 Krajské volby v Olomouckém kraji 

Olomoucký kraj leží ve střední a severozápadní části Moravy. Krajským městem 

Olomouckého kraje je Olomouc. Znak Olomouckého kraje znázorňuje obrázek 4.1(Obr. 4. 1.) 

Obr. 4.1. Znak Olomouckého kraje 

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz, [on-line],vlastní úprava 

Olomoucký kraj má rozlohu 5267 km2 a žije v něm 638.638 obyvatel. Z hlediska správního 

tvoří spolu se Zlínským krajem Region soudržnosti NUTS II – Střední Morava. Skládá se 

z pěti okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk), 13 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. V Olomouckém 

http://www.kr-olomoucky.cz/
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kraji je 399 obcí, 30 měst a 1 vojenský újezd. Členění obcí je znázorněno v tabulce 4.2. 

(Tab. 4. 2.)  

Tab. 4.2. Členění obcí Olomouckého kraje 

Počet okresů 5 Olomouc, Prostějov, Přerov, 

Šumperk, Jeseník 

Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností 13  

Počet správních obvodů s pověřeným obecním úřadem 20  

Počet obcí 399  

Z toho měst 30  

Počet vojenských újezdů 1 Libavá 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Kandidátní listinu tvořilo 18 politických stran a hnutí. Jejich seznam je uveden v Příloze 1. 

(Příloha č. 1). Počet kandidujících politických stran od prvních voleb v roce 2000 pomalu 

narůstá. V roce 2000 v Olomouckém kraji kandidátní listinu tvořilo 12 politických stran 

a hnutí. V roce 2004 to již bylo 15 politických stran a hnutí. Stejný počet a to 15 byl i v roce 

2008. 

Počet volených členů v olomouckém kraji byl 55, volebních okrsků 925. Seznam voličů 

obsahoval celkem 524.013 občanů. Počet vydaných obálek činil 186.914 ks.  

Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj průmyslovou oblastí s rozvinutými službami. 

Ekonomika okresů Olomouc, Prostějov a Přerov je více stabilní a dostatečně rozmanitá. Okres 

Jeseník a severní část okresu Šumperk však díky svému umístění a dopravní obslužnosti patří 

k ekonomicky slabším regionům. Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se 

Olomoucký kraj podílel v roce 2011 jen 4,7%, v přepočtu na jednoho obyvatele dosahoval 

76,5% republikového průměru. 

Kraj v uplynulých čtyřech letech i přes dopady hospodářské krize hospodařil s přebytkem. 

Omezil provozní výdaje, naopak nemusel rušit připravované investiční akce. Kraj 

proinvestoval zhruba 3,9 miliardy korun, další více než miliardu korun připravil na investice 

pro rok 2013. Současně se ale zvýšil dluh kraje. Za hospodářské výsledky pochválila vedení 

kraje i opozice. Loni rozpočet skončil přebytkem zhruba 172 milionů korun. O rok dříve činil 
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přebytek 99 milionů korun, za rok 2009 to bylo 72 milionů korun a za rok 2008 152 milionů 

korun. 

Olomoucký kraj se ale více zadlužil, úvěr čerpá především z Evropské investiční banky. 

Zatímco v roce 2008 dluh činil 1,5 miliardy Kč, v roce 2012 je to 3,75 miliardy Kč. Kraj 

vzdoroval kritice za to, že nedostatečně pomáhá neziskovým organizacím v sociální oblasti. 

Výhrady na adresu kraje zaznívaly i od představitelů kulturních institucí, podle nichž nemá 

hejtmanství propracovaný systém dotací pro kulturní aktivity. 

Díky uskutečněním dlouhodobých strategických plánů se ekonomická situace v Olomouckém 

kraji postupně zlepšuje. 

4.3 Příprava krajských voleb v Olomouckém kraji 

V Olomouckém kraji se organizaci a přípravě voleb věnuje Oddělení správní. 

Olomoucký kraj při přípravě voleb do krajského zastupitelstva postupoval podle 

harmonogramu úkolů a lhůt, který vyplývá ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 sb. 

V tomto harmonogramu je uvedeno kolik dní před volbami, který den, popřípadě hodina 

v týdnu je určena ke splnění určitých činností a kdo je výkonem této činnosti pověřen. 

Z tohoto harmonogramu plyne, že Prezident republiky vyhlásil volby 90 dní před jejich 

konáním a určil termín jejich konání na 12. a 13. října 2012.  

Od vyhlášení voleb a to od 29. 6. 2012 vzešly v platnosti činnosti jako počátek lhůty 

pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, zákaz změny vymezení volebních okrsků. 

V rozmezí šedesáti šesti až šedesáti dní před volbami vzešly v platnosti činnosti jako podání 

kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu, přezkoumání kandidátních listin, předání 

kopií podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu, předání seznamu kandidátů 

se shodným jménem, příjmením, věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných 

kandidátních listin krajským úřadem, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební 

komise, konec lhůty, ve které bylo možno doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty. 

V návaznosti na přezkoumání kandidátních listin byla vydána výzva k odstranění závad 

na kandidátních listinách. 
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V rozmezí padesát až třicet dní před volbami vzešly v platnosti činnosti jako odstranění závad 

na kandidátních listinách, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu, rozhodnutí o škrtnutí 

kandidáta na kandidátní listině, zaslání seznamu zaregistrovaných kandidátních listin 

starostům všech obcí na území kraje, zaslání seznamu zaregistrovaných kandidátních listin 

a seznamu odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi, losování čísel kterými 

budou označeny hlasovací lístky, poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků každé 

politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, 

jmenování zapisovatele okrskové volební komise, delegování jednoho člena a jednoho 

náhradníka do okrskových volebních komisí. 

Před zasedáním okrskových volebních komisí došlo k delegování členů okrskových volebních 

komisí na neobsazená místa. 

V rozmezí dvaceti jedna až čtyř dní před volbami vzešly v platnosti činnosti jako první 

zasedání okrskových volebních komisí, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny na základě 

rozhodnutí soudu, zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci, sdělení kontaktní 

adresy krajskému úřadu, technické připojení za účelem předávání informací o výsledcích 

voleb na úrovni kraje v elektronické podobě, delegování do okrskových volebních komisí, 

zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení 

telefonního čísla pověřenému obecnímu úřadu, konec lhůty o doručení písemné žádosti 

o vydání voličského průkazu, sestavení přehledu o telefonním spojení do každé volební 

místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů a jeho zaslání příslušnému 

krajskému úřadu a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

V návaznosti na poskytnuté podklady pověřených obecních úřadů se sestaví přehled 

o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje.  

Třetí den před volbami dochází k dodání hlasovacích lístků voličům. Od tohoto dne 

až do ukončení hlasování je zakázáno zveřejňování předvolebních průzkumů. Druhý den před 

volbami dochází ke konci lhůty pro osobní žádost o vydání voličských průkazů a uzavření 

stálých seznamů voličů, předání výpisu z nich okrskovým volebním komisím, 48 hodin 

před zahájením voleb je možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury. Před zahájením voleb 

zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech 

volebních místnostech, pokud bylo doručeno 48 hodin před zahájením voleb. 
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První den voleb dochází k dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím. 

Ve volební dny dochází k zajištění průběhu hlasování, kontrole průběhu hlasování a sčítání 

hlasů ve volebních místnostech. 

Mimo výše uvedený harmonogram existuje ještě harmonogram školení k volbám 

do krajských zastupitelstev. V Olomouckém kraji toto školení proběhlo ve dnech 20. 9. 2012 

– 11. 10. 2012. Tento harmonogram je uveden v Příloze 2. (Příloha č. 2) 

Organizace a příprava ovšem nesouvisí pouze s výše uvedeným harmonogramem. Odpovědné 

osoby musí zajistit další lidi pro bezchybný chod voleb, jako jsou řidiči, kteří s nimi volební 

okrsky objíždí, studenty pro roznášení hlasovacích lístků do schránek obyvatel, členy 

volebních komisí apod. Ve většině případů se ve volebních místnostech stává zapisovatelem 

zaměstnanec městského úřadu. Při zajišťování těchto pozic se s důvěrou obrací na účastníky 

minulých voleb, neboť se musí za tyto lidi zaručit a musí se na ně spolehnout.  

Další náplní jejich práce je podle územního plánu zjistit nové ulice, aby je mohli zařadit 

do volebních okrsků podle lokality. Do toho problému spadají i chaty podle evidenčních čísel, 

ve kterých mají jejich majitelé nahlášené trvalé bydliště. Zde je nutnost spolupráce s úsekem 

evidence obyvatel.  

Podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů pověření pracovníci mohou provádět kontrolu 

volebních místností. V rámci této kontroly se zaměřují na vzhled volebních místnosti, 

zda jsou v ní umístěny veškeré náležitosti jako státní znak, plenta, urna a přenosná urna. 

Zda počet a složení členů volební komise odpovídá nahlášenému složení. Při této kontrole se 

prokazují průkazy, které jim byly vydány. Další možností kontroly je průběh hlasování 

ve volebních místnostech a kontrola sčítání hlasů okrskovou volební komisí.  

Krajský úřad řeší také stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb a podle zákona 

může ukládat pokuty.  

Činnost okrskových volebních komisí je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků 

voleb do zastupitelstva kraje Státní volební komisí. 

4.3.1 Volební účast v Olomouckém kraji 

Olomoucký kraj měl ke dni voleb 638.080 občanů, z toho seznam voličů činil 524.013 

občanů. V kraji je celkem 925 volebních okrsků. Pro krajské volby bylo vydáno 186.914 

obálek. Odevzdaných obálek bylo 186.359 a z toho platných hlasů 176.884. Volební účast 
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v kraji činila 35,67%. Území kraje je vymezeno územími okresů. Toto administrativní členění 

znázorňuje obrázek. 4.3(Obr. 4.3) 

Obr. 4.3. Administrativní členění Olomouckého kraje 

 

Zdroj:www.risy.cz,[on-line], vlastní úprava 

Okresy olomouckého kraje tvoří: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Přehled 

volební účasti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje znázorňuje tabulka 4.4(Tab. 4.4).  

Okres Jeseník tvoří 24 obcí a 49 volebních okrsků. V okrese bylo 33.243 voličů. Vydaných 

obálek bylo celkem 11.570, odevzdaných obálek 11.479 z toho platných hlasů 10.442. 

Volební účast v okrese činila 34,80%. V porovnání s volební účastí v předcházejících volbách 

se v roce 2012 jedná o druhou největší volební účast v tomto okrese. V roce 2000 přišlo volit 

29,07 % voličů, v roce 2004 26,69 % voličů a v roce 2008 36,09% voličů. 

Okres Olomouc tvoří 95 obcí a 300 volebních okrsků. V okrese bylo 190.198 voličů. 

Vydaných obálek bylo celkem 69.368, odevzdaných obálek 69.307 z toho platných hlasů 

67.200. Volební účast v okrese činila 36,47% V porovnání s volební účastí v předcházejících 

volbách se v roce 2012 jedná o druhou největší volební účast v tomto okrese. V roce 2000 

přišlo volit 34.28% voličů, v roce 2004 29,32% voličů a v roce 2008 40,22% voličů. 

Okres Prostějov tvoří 97 obcí a 180 volebních okrsků. V okrese bylo 89.810 voličů. 

Vydaných obálek bylo celkem 33.245, odevzdaných obálek 33.075 z toho platných hlasů 

30.694. Volební účast v okrese činila 37,02%. V porovnání s volební účastí v předcházejících 

volbách se v roce 2012 jedná o třetí nejvyšší volební účast v tomto okrese. V roce 2000 přišlo 

volit 41,10% voličů, v roce 2004 29,35% voličů a v roce 2008 40,12% voličů. 

Okres Přerov tvoří 104 obcí a 207 volebních okrsků. V okrese bylo 109.125 voličů. Vydaných 

obálek bylo celkem 36.954, odevzdaných obálek 36.889 z toho platných hlasů 35.541. 

Volební účast v okrese činila 33,86%. V porovnání s volební účastí v předcházejících volbách 
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se v roce 2012 jedná o třetí nejvyšší volební účast v tomto okrese. V roce 2000 přišlo volit 

32,03% voličů, v roce 2004 26,82% voličů a v roce 2008 36,41% voličů. 

Okres Šumperk tvoří 77 obcí a 189 volebních okrsků. V okrese bylo 101.637 voličů. 

Vydaných obálek bylo 35.777, odevzdaných obálek 35.609 z toho platných hlasů 33.007. 

Volební účast v okrese činila 35,20%. V porovnání s volební účastí v předcházejících volbách 

se v roce 2012 jedná o druhou nejvyšší volební účast v tomto okrese. V roce 2000 přišlo volit 

34,19% voličů, v roce 2004 28,35% voličů a v roce 2008 36,90% voličů. 

 

Tab. 4.4. Volební účast v jednotlivých okresech Olomouckého kraje v roce 2012 

 Počet 

voličů 

Počet 

volebních 

okrsků 

 

Počet 

vydaných 

volebních 

obálek 

Počet 

odevzdaných 

volebních 

obálek 

Počet 

platných 

hlasů 

Volební 

účast v % 

Okres 

Jeseník 

33.243 49 11.570 11.479 10.442 34,80 

Okres 

Olomouc 

190.198 300 69.368 69.307 67.200 36,47 

Okres 

Prostějov 

89.810 180 33.245 33.075 30.694 37,02 

Okres 

Přerov 

109.125 207 36.954 36.889 35.541 33,86 

 

Okres 

Šumperk 

101.637 189 35.777 35.609 33.007 35,20 

Olomoucký 

kraj celkem 

524.013 925 186.914 186.359 176.884 35,67 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Výše uvedeným porovnáním volební účasti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje bylo 

zjištěno, že okresem s největší účastí ve všech doposud konaných krajských volbách je okres 

Prostějov s průměrnou volební účastí 36,90%. Na druhém místě se umístil okres Olomouc 

s průměrnou volební účastí 35,07%. Třetí místo zaujmul okres Šumperk s průměrnou volební 

účastí 33,11%.Čtvrtý skončil okres Přerov s průměrnou volební účastí ve výši 32,28% 

a nejmenší průměrná volební účast je v okrese Jeseník, kde k volbám přišlo 31,66% voličů. 

Celkové porovnání volební účasti v letech 2000,2004,2008,2012 v okresech Olomouckého 

kraje zobrazuje graf 4.5(Obr 4.5).  
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Graf 4.5. Porovnání volební účasti v okresech Olomouckého kraje v letech 2000,2004,2008,2012 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Graf. 4.6 (Obr 4.6) znázorňuje volební účast v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. 

Obr 4.6 Volební účast v letech 2000,2004,2008,2012 po jednotlivých okresech Olomouckého kraje 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Volební účast v České republice činila 36,89%. Olomoucký kraj s 35,67% se stal třetím 

krajem s nejmenší volební účastí.  

V porovnání s rokem 2008, kdy počet volebních okrsků byl 923, celkový počet voličů 

521.859, počet vydaných obálek pro krajské volby činil 200.904, počet odevzdaných obálek 
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200.298 a počet platných hlasů 194.946, volební účast činila v olomouckém kraji 38,50% . 

V porovnání s rokem 2012, byla volební účast v roce 2008 vyšší o 2,83 %. 

Ovšem oproti roku 2004, kdy počet volebních okrsků činil 923, celkový počet voličů byl 

516.974, celkem bylo vydáno 147.024 obálek, odevzdáno 146.783 obálek a z toho 144.724 

platných hlasů, volební účast dosáhla v olomouckém kraji 28,44%. V porovnání s rokem 

2012, tato volební účast byla nižší celkem o 7,23%. 

V roce 2000, kdy se uskutečnily první krajské volby, bylo volebních okrsků 913, počet voličů 

činil 507.341, počet vydaných obálek 173.467, počet odevzdaných obálek 172.867, z toho 

platných hlasů bylo 167.639, volební účast dosáhla 34,19%. V porovnání s rokem 2012 

tato volební účast byla nižší o 1,48 %.  

Porovnání volební účasti Olomouckého kraje v letech 2000,2004,2008,2012 je znázorněno 

v tabulce 4.7 (Tab. 4.7). 

Tab. 4.7. Volební účast v Olomouckém kraji v letech 2000,2004,2008,2012 

 Počet 

volebních 

okrsků 

Počet 

voličů 

Počet 

vydaných 

volebních 

obálek 

Počet 

odevzdaných 

volebních 

obálek 

Počet 

platných 

hlasů 

Volební 

účast v % 

2000 913 507.341 173.467 172.867 167.639 34,19 

2004 923 516.974 147.024 146.783 144.724 28,44 

2008 923 521.859 200.904 200.298 194.946 38,50 

2012 925 524.013 186.914 186.359 176.884 35,67 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Pro lepší představu je porovnání volební účasti v kraji v jednotlivých letech převedeno 

do grafu 4.8 (Obr 4. 8.). 
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Obr 4.8 Porovnání volební účasti v kraji v letech 2000,2004,2008,2012 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

4.3.2 Financování krajských voleb v Olomouckém kraji 

Působení volebních orgánů je úkonem státní správy a jako taková je plně hrazena ze státního 

rozpočtu. Finanční prostředky spojené s přípravou a konáním voleb jsou vedeny v kapitole 

státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Z ní jsou příslušné finanční částky uvolňovány 

krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Ministerstva financí na základě 

podkladů Ministerstva vnitra. Tyto instituce určí potřebný objem jednotlivým subjektům 

(pověřený obecní úřad, obecní úřad, úřad městské části a městského obvodu). 

Při určení objemu předpokládaných výdajů na příslušné volby je výchozí základnou počet 

volebních okrsků v příslušném kraji a z toho vyplývající průměrný počet členů okrskové 

volební komise, který zahrnuje předpokládané odměny členům okrskových volebních komisí 

a ostatní předpokládané výdaje nezbytné pro organizačně technické zabezpečení voleb. 

Při vynakládání výše uvedených oprávněných výdajů se postupuje podle směrnice 

Ministerstva financí. Částka určená pro výše uvedené subjekty je pouze předpokládaný objem 

finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s volbami, je to jenom hrubý odhad. 

Všechny výdaje, které jsou v souladu se směrnicí Ministerstva financí a které jsou doložené, 

jsou hrazeny ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa. V případě, že jsou 
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výdaje vyšší než částka převedená do jednotlivých rozpočtů volebních orgánů pro zmíněné 

účely, je třeba zažádat přímo Ministerstvo financí o posílení rozpočtu
41

. 

Poskytovatelem dotace určené na úhradu nezbytných výdajů spojených s konáním krajských 

voleb je Ministerstvo financí ČR, které určuje okruh uznatelných výdajů. Olomouckému kraji 

byla na konání těchto voleb poskytnuta dotace ve výši 26.047.000 Kč.  

Po ukončení voleb a propočítání celkových nákladů bylo zjištěno, že největší položkou jsou 

odměny pro osoby, které byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce, a které byly 

uzavřeny k zajištění prací spojených s přípravou a konáním voleb, a to ve výši 13.224.831,51 

Kč. V přepočtu na jednoho voliče tyto náklady činily 25,24 Kč. 

Další ve své výši významnou položkou byly odměny pro členy okrskových volebních komisí 

za výkon funkce, a to 1.049.345,79 Kč. V přepočtu na jednoho voliče tyto náklady činily 2,00 

Kč. 

Pronájem nebytových prostor pro činnosti okrskových volebních komisí a prostor 

pro uskutečnění zasedání členů volebních komisí a školení činil 1.188.807,20 Kč. V přepočtu 

na jednoho voliče tyto náklady činily 2,27 Kč. Náklady na proškolení členů okrskových 

volebních komisí činily 2.400 Kč. V přepočtu na jednoho voliče tyto náklady činily 0,01 Kč. 

Náklady na palivo pro zajištění vytápění volebních místností činily, za teplo 6.700 Kč, 

za plyn 66.256,90 Kč, za pevná paliva 2.789 Kč. Celkově náklady na vytápění v přepočtu 

na jednoho voliče činily 0,14 Kč. Další náklady spojené s volebními místnostmi jsou náklady 

za elektřinu v celkové výši 32.803,70 Kč, náklady na vodu ve výši 6.247,30 Kč. Celkově 

náklady na elektřinu a vodu v přepočtu na jednoho voliče činily 0,07 Kč. 

Náklady spojené s vybavením všech členů volebních komisí příslušnými kancelářskými 

potřebami, archivačními krabicemi, ostatními kancelářskými potřebami a materiálem činily 

1.886.954,54 Kč. V přepočtu na jednoho voliče tyto náklady činily 3,60 Kč. 

Náklady spojené s nákupem vlajek České republiky a státních znaků pro zajištění funkčního 

vybavení volebních místností dosáhly výše 158.119,20 Kč. V přepočtu na jednoho voliče 

tyto náklady činily 0,30 Kč. 

                                                 
41

 http://www.mvcr.cz/clanek/financovani-voleb.aspx.[on-line] 
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Náklady spojené se zajištěním telefonního spojení do volebních místností 132.482,80 Kč. 

V přepočtu na jednoho voliče tyto náklady činily 0,25 Kč. 

Náklady na služby pošty činily 281.408,90 Kč. V přepočtu na jednoho voliče tyto náklady 

činily 0,54 Kč. 

Náklady spojené se zpracováním dat činily 2.741 Kč. V přepočtu na jednoho voliče tyto 

náklady činily 0,01 Kč. 

Náklady ostatních služeb 3.496.557,64 Kč. V přepočtu na jednoho voliče tyto náklady činily 

6,67 Kč. 

Náklady spojené se zajištěním občerstvení pro členy okrskových volebních komisí a pro další 

osoby, které se podílely na zabezpečení úkolů při volbách, činily 914.621,56 Kč. V přepočtu 

na jednoho voliče tyto náklady činily 1,75 Kč. 

Cestovní náhrady činily 176.199,70 Kč. Náklady za pohonné hmoty byly 56.437,82 Kč. 

Celkově náklady na cestovné a pohonné hmoty v přepočtu na jednoho voliče činily 0,44 Kč. 

Náklady spojené s opravou a udržováním dosáhly částky 54.037,40 Kč. V přepočtu 

na jednoho voliče tyto náklady činily 0,10 Kč. 

Náklady spojené s poskytnutím zálohy vnějším organizacím činily 15.083 Kč. V přepočtu 

na jednoho voliče tyto náklady činily 0,03 Kč. 

Podrobný přehled nákladů po jednotlivých položkách je uveden v tabulce 4.9 (Tab 4.9).  

Tab. 4.9. Přehled nákladů na krajské volby v Olomouckém kraji 

Název položky Částka v Kč 

Odměny na základě dohod o provedení práce 13.224.831,51 

Odměny pro členy okrskových volebních komisí za výkon funkce 1.049.345,79 

Pronájem nebytových prostor 1.188.807,20 

Proškolení členů okrskových volebních komisí 2.400,00 

Náklady za teplo 6.700,00 

Náklady za plyn 66.256,90 

Náklady za pevná paliva 2.789,00 

Náklady za elektřinu 32.803,70 

Náklady za vodu 6.247,30 

Náklady za kancelářské potřeby 1.886.954,54 

Náklady na nákup vlajek České republiky a státních znaků 158.119,20 
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Náklady na zajištění telefonního spojení do volebních místností 132.482,80 

Náklady na služby České pošty 281.408,90 

Náklady na zpracování dat 2.741,00 

Náklady na ostatní služby 3.496.557,64 

Náklady na občerstvení 914.621,56 

Náklady na cestovní náhrady 176.199,70 

Náklady na pohonné hmoty 56.437,82 

Náklady na opravy a udržování 54.037,40 

Náklady na poskytnuté zálohy vnějším organizacím 15.083,00 

Celkové náklady 22.724.658,95 

Zdroj: Krajský úřad Olomouc, vlastní zpracování 

V tabulce 4.10 (Tab. 4.10) jsou rozepsány výdaje podle nákladů na zabezpečení organizace, 

nákladů na volební místnosti a ostatních nákladů.  

Tab. 4.10. Přehled výdajů podle nákladů na zabezpečení organizace, nákladů na volební místnosti 

a ostatních volebních nákladů. 

Náklady na zabezpečení organizace voleb Částka v Kč Přepočet na 1 voliče  

Odměny 14.274.177,30  

Školení 2.400,00  

Občerstvení 914.621,50  

Cestovní náhrady 176.199,70  

Náklady Celkem 15.367.398,50 29,33Kč 

   Náklady na volební místnosti Částka  

Pronájem nebytových prostor 1.188.807,20  

Elektřina, voda, palivo 114.796,90  

Vlajky ČR, státní znaky 158.119,20  

Telefonní spojení do volebních místností 132.482,80  

Náklady Celkem 1.594.206,10 3,04Kč 

   Ostatní volební náklady Částka  

Kancelářské potřeby 1.886.954,54  

Pošta 281.408,90  

Pohonné hmoty 56.437,82  

Opravy a udržování 54.037,40  

Zálohy vnějším organizacím 15.083,00  

Ostatní služby 3.499.298,64  

Náklady Celkem 5.793.220,30 25,49Kč 
Zdroj: Krajský úřad Olomouc, vlastní zpracování 

Po sečtení jednotlivých položek bylo zjištěno, že celkem Olomoucký kraj vynaložil na volby 

částku 22.724.658,95 Kč. Po odečtení této částky od poskytnuté dotace, kraj zpět do SR jako 

nevyčerpané vrátil částku 3.322.341,05 Kč. Podíl nákladů a nevyužitých prostředků 

na poskytnutou dotaci je zobrazen v Grafu 4.11 (Obr 4.11).  
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Obr 4.11 Podíl nákladů a nevyužitých prostředků na poskytnuté dotaci v % 

 

Zdroj: Krajský úřad Olomouc, vlastní zpracování 

Podíl výdajů podle nákladů na zabezpečení organizace voleb, nákladů na volební místnosti 

a ostatních nákladů znázorňuje Graf 4.12(Obr 4.12). 

Obr 4.12. Podíl výdajů podle nákladů na zabezpečení organizace voleb, nákladů na volební 

místnosti a ostatních nákladů v%. 

 

Zdroj: Krajský úřad Olomouc, vlastní zpracování 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení organizace a financování voleb do zastupitelstva 

Olomouckého kraje v roce 2012.  

Ve druhé kapitole bakalářské práce byla charakterizována problematika postavení krajů 

z hlediska legislativních východisek podle zákona č.1/1993 Sb. Ústavy České republiky, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č.129/2000 Sb. o krajích, které upravují jak 

působnost kraje, tak jednotlivé orgány. Byly zde představeny orgány kraje a jejich 

obsazování. Z této kapitoly vyplývá, že kraj je územním společenstvím občanů, které mají 

právo na samosprávu. Územní samospráva má nezastupitelný význam pro demokratické 

uspořádání společnosti a pro výkon regionální a místní veřejné správy. 

Třetí kapitola řeší volby do krajských zastupitelstev. Volby jsou hlavním mechanismem 

zastupitelské demokracie, kterými občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu 

země. V podmínkách České republiky se realizují volby Prezidenta republiky, volby členů 

Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, volby členů krajských 

a obecních zastupitelstev. V rámci členství v Evropské unii mají občané možnost volby členů 

Evropského parlamentu. V možnostech volby nesmí být opomenuta volba v rámci místního 

referenda.  

Volby do zastupitelstev krajů probíhají na základě poměrného volebního systému. Volby jsou 

upraveny legislativně v zákoně č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění 

Zákona č. 273/2001 Sb.,37/2002 Sb.,230/2002 Sb. a 309/2002 Sb. Dalším důležitým 

předpisem týkajícím se voleb je směrnice Ministerstva financí č.124/1354/2002 z 12. února 

2002, kterou se pozměňuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb 

do zastupitelstva obcí, krajů a Parlamentu České republiky. 

Poslední kapitola popisuje zhodnocení organizace a ekonomiky voleb do zastupitelstva kraje. 

Zaměřena je na kraj Olomoucký. Tato kapitola především analyzuje krajské volby v roce 

2012 s porovnáním výsledků voleb v letech 2000, 2004 a 2008. K výsledkům této analýzy 

bylo použito zejména  podkladů Českého statistického úřadu. 

Odraz celkové politické a ekonomické situace v České republice se projevil na výsledcích 

voleb do krajských zastupitelstev. Občané ovlivněni politickými a korupčními skandály 

projevili svou nevůli nízkou volební účastí. V průběhu analýzy bylo zjištěno, že od prvních 
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krajských voleb v roce 2000 až doposud nepřekročila volební účast hranici 50%. V příštích 

letech by se tento problém mohl snížit možností on-line hlasování jako doplněk ke 

stávajícímu způsobu volby.  

Z uvedených údajů v porovnání volební účasti v doposud proběhlých volbách je patrná nízká 

účast voličů kraje ve výběru svých zástupců do zastupitelstev, což má nepříznivý dopad na 

prosazení stran při tvoření koalice. Krajské volby se řadí mezi volby méně zajímavé 

pro většinu občanů. Jako by vyplynulo, že občané nemají snahu svým hlasem pomoci 

dosáhnout změny ve vedení svého kraje. Z uvedených analýz lze vyvodit závěr, 

že nejstabilnějším okresem Olomouckého kraje s nejvyšší volební účastí je Okres Prostějov, 

ve kterém volební účast dosáhla 37,02%, následován okresem Olomouc s volební účastí 

36,47%,okresem Šumperk s volební účastí 35,20%, okresem Jeseník s volební účastí 34,80% 

a okresem Přerov s volební účastí 33,86%. 

Organizace v podmínkách Olomouckého kraje není nijak výjimečná oproti organizaci 

v jiných územně správních celcích České republiky. Organizace probíhá podle harmonogramu 

úkolů a lhůt, který vyplývá ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra 

č.152/2000Sb, o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. Jedná se o velmi 

náročnou organizační a správní práci, kterou obvykle zajišťuje malý počet zaměstnanců 

krajského úřadu. Jejich zodpovědný přístup v zajištění občanů, kteří dobrovolně vypomáhají 

s přípravou voleb, je z pohledu samotných voličů málo doceněný. Mnoho z nich si neumí 

představit, co taková příprava a organizace znamená. Mylnou představou je i to, že si občané 

myslí, že po součtu volebních lístků činnost zaměstnanců úřadu, kteří se starají 

o bezproblémový průběh voleb, končí.  

Finanční prostředky spojené s přípravou a konáním voleb jsou uvolněny ze státního rozpočtu. 

Při určení objemu předpokládaných výdajů je výchozí základnou počet volebních okrsků 

v příslušném kraji a z toho vyplývající průměrný počet členů okrskové volební komise. 

Při vynakládání výše uvedených prostředků se postupuje podle směrnice Ministerstva financí. 

Co se týká analýzy financování nákladů na krajské volby v Olomouckém kraji, bakalářská 

práce vychází z poskytnuté dotace, která je přizpůsobena velikosti kraje, jeho členění a počtu 

volebních okrsků.  
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V Olomouckém kraji tato dotace tvořila 26.047.000 Kč. Celkové výdaje Olomouckého kraje 

na zajištění voleb do zastupitelstva činily 22.724.658,95 Kč. V přepočtu na jednoho voliče jde 

o částku 43,37 Kč. V přepočtu na jednoho aktivního voliče jde o částku 128,47 Kč. Největší 

nákladovou položku a to až ½ poskytnuté dotace tvoří odměny pro osoby, které se podílejí 

na přípravě a zajištění průběhu voleb. I když se může zdát, že tato položka je příliš vysoká, 

při mém rozboru náročnosti organizačních příprav se její částka tak dramaticky nenavýšila. 

 Při výčtu nákladových položek, jejich výši práce shrnuje do třech částí. Jednu část tvoří 

náklady spojené s organizací voleb, druhou náklady spojené s volebními místnostmi a třetí 

ostatní volební náklady. Z uvedených analýz je patrné, že i když výše nákladů na jednotlivé 

části tvoří nemalou položku - náklady spojené s organizací voleb 15.367.398,50 Kč, náklady 

na volební místnosti 1.594.206,10 Kč a ostatní volební náklady 5.793.220,30 Kč - v přepočtu 

na jednoho voliče činí náklady na organizaci voleb 29,33 Kč, náklady na volební místnosti 

3,04 Kč a ostatní volební náklady 25,49 Kč. Když vezmeme v úvahu, že poskytnutá dotace 

činila 26.047.000 Kč, což v přepočtu na jednoho voliče činí 49,71 Kč a porovnáme 

ji s přepočtenou částkou nákladů na jednoho voliče, která činila 43,37 Kč, vidíme, že rozdíl 

těchto částek činí 6,34 Kč. Přepočteme-li na jednoho voliče i nevyčerpanou částku, 

která činila 3.322.341,05 Kč, dostaneme se k částce 6,34 Kč. Z těchto výpočtů je patrné, 

že výše dotace, která byla stanovena, jako předpokládaný výdej se shoduje s výdejem 

reálným.  

Z výše uvedeného propočtu nákladů na přípravu a konání voleb byl potvrzen závěr ohledně 

nízké informovanosti voličů, neboť ti jsou přesvědčeni o vysokých finančních nákladech.  

Vhodným doporučením ke zlepšení je větší informovanost ohledně příprav a organizace 

voleb. Problematika by se měla přiblížit již studentům středních škol a občanům například 

formou přednášek a besed se zastupiteli a vedoucími zaměstnanci úřadů. Celkově by se měla 

posílit povinnost občana vůči státu a regionu, kde bydlí, aby si uvědomil, že jeho rozhodnutí, 

jít volit a dát hlas některému z kandidátů je možností jak změnit něco co se mu nelíbí. 

Dle mého názoru je možnost úspory nákladů na pronájem volebních místností. Při plánování 

voleb by bylo vhodné umístit volební místnosti do prostoru úřadů a ostatních budov, které 

jsou majetkem měst a obcí a tím výrazně snížit tyto náklady.   

Co se týká nákladů na administrativní potřeby, zde pouze možno doporučit pravidlo 

hospodárnosti, které by si měl uvědomit každý pracovník, který se na přípravě a organizaci 
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voleb podílí. Příkladem může být distribuce volebních lístků. Již při přípravě krajských voleb 

2012 si toto pravidlo zaměstnanci úřadu uvědomili a využili méně nákladnějšího způsobu 

formou brigády studentů, kteří tyto volební lístky roznášeli. 
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Příloha č. 1  Kandidátní listina – Olomoucký kraj 

Kandidátní listina – Olomoucký kraj 

číslo název 

60 Česká strana sociálně demokratická 

43 Komunistická strana Čech a Moravy 

87 Koalice KDU-ČSL, SZ 

70 Občanská demokratická strana 

42 Koalice "STAN" a TOP 09 

26 NEZÁVISLÍ 

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 

89 NEZÁVISLÁ VOLBA 

2 SUVERENITA – blok Jany Bobošíkové 

93 Česká pirátská strana 

20 Moravané 

77 Strana svobodných občanů 

80 Dělnická strana sociální spravedlnosti 

5 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 

7 Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. Polit . , NÍZKÉ daně, VYROVN.rozp., 

MIN.byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW. CIBULKA. NET 

22 Národní socialisté - levice 21. století 

65 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

16 Strana soukromníků České republiky 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Příloha č.2   Harmonogram školení 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz, vlastní úprava 

 

http://www.kr-olomoucky.cz/

