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Neplatné hlasy ve volbách

Co jsou neplatné hlasy?

Výzkum neplatných hlasů ve světě 

Výzkum neplatných hlasů v České republice

Dostupnost informací o počtu neplatných hlasů v 

jednotlivých typech voleb v ČR



Jak neplatné hlasy vznikají?

1) Socio-ekonomické příčiny
- vzdělanost, gramotnost, sociální vyloučení,…

2) Politicko-protestní příčiny
- nespokojenost s kandidáty, voleným orgánem, politikou, ekonomikou,…

3) Institucionální příčiny
- povinná účast, volební systém, souběh voleb, složitost pravidel,…

4) Omyl nebo úmysl… (?) - při vyhodnocování výsledků voleb
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- povinná účast, volební systém, souběh voleb, složitost pravidel,…
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Obvykle kombinace všech příčin najednou
- liší se jen jejich vzájemný podíl
- v některých případech se vzájemně umocňují



Neplatné hlasy ve volbách 
do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013

Procento NH: 0,74 %

Minimum okres: 0,57 %

Minimum obec: 0,00 %

Minimum okrsek: 0,00 %

Maximum okres: 1,07 %

Maximum obec: 9,23 %

Maximum okrsek: 15,79 %
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Další příklady voleb s nízkým podílem 
neplatných hlasů

Evropský parlament 2014 Prezidentské volby 2013

0,78 % NH 0,47 % NH



Volby s vysokým podílem neplatných hlasů

Tzv. podzimní volby – Senát, kraje, obce

• Souběh dvou voleb

• Složitá volební pravidla (obce)

• Protest (zejména Senát)

• Omyly při zpracování

• ? úmysl



Neplatné hlasy ve volbách do krajů 2012

4,35 % NH

Krajská zastupitelstva 2012

Výrazné regionální rozdíly 
v podílu neplatných hlasů

PROČ ?



Neplatné hlasy ve volbách do krajů a Senátu 

2012

4,35 % NH

Krajská zastupitelstva 2012 Senátní volby 2012 – 1. kolo

9,03 % NH



Neplatné hlasy v senátních volbách
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Neplatné hlasy v komunálních volbách

Český statistický úřad nezveřejňuje počet neplatných 

hlasů ani počet neplatných lístků

Zpětně tento údaj nelze vypočítat 

• každý volič disponuje více hlasy

• nelze rozlišit mezi neuplatněnými hlasy a neplatnými hlasy

Vypočítat lze pouze počet NEVYUŽITÝCH HLASŮ



Příklad extrémně vysokého podílu nevyužitých hlasů

Průměr  7,13 %
Max       63,86 %



Praha 3, volby 2006

Každý volič 9 hlasů

298 odevzdaných obálek

210 platných hlasů

92,17 % nevyužitých 

hlasů

Příklad extrémně vysokého podílu nevyužitých hlasů

Zdroj: www.volby.cz



Příklad chyby při sčítání hlasů

Zdroj: www.volby.cz



Zdroj: www.volby.cz



Ojedinělé případy vysokého procenta 

nevyužitých hlasů – rizikové faktory

• Souběh dvou voleb – náročnost na sčítání

• Dvoudenní volby – nelze vyloučit manipulace přes noc

• Snadnost úmyslného zneplatnění lístku při sčítání

• Neexistence dostatečných procedur eliminujících možnosti 

volebních podvodů

• Neexistence účinné kontroly sčítání hlasů




