
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

5.–6. října 2018

Výsledky ve volebním okrsku Bohuňov 
(Bohuňov + Janovičky)

Celkový počet oprávněných voličů: 206

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 117

Počet odevzdaných úředních obálek: 117

Počet platných hlasovacích lístků: 110

Volební účast: 56,8 %

Ve volebním okrsku nebyla použita přenosná volební schránka

S přihlédnutím k počtu kandidátů do zastupitelstva obce Bohuňov bylo složení nového zastupitelstva známo již předem, 

avšak pro názornost (podobně jako při předchozích volbách do zastupitelstva obce Bohuňov) uvádíme 

kompletní přehled zpracování výsledků, včetně výpočtu jednotlivých mandátů zastupitelů obce.

1. Vstupní údaje – výsledky hlasování   

— v obci se volí 7 členů zastupitelstva v rámci 1 volebního obvodu  
— pro volby v obci Bohuňov byla zaregistrována kandidátní listina 1 volební strany
— žádný kandidát neodstoupil ani nebyl odvolán

Strana č. 1  —  Česká strana sociálně demokratická

Pořadí na kandidátní listině Kandidát Věk Trvalý pobyt Počet získaných hlasů

1. Bc. Petr Váša 42 let Bohuňov 87 hlasů

2. Ing. Jaroslav Koutník 44 let Bohuňov 79 hlasů

3. Luboš Srnský 48 let Janovičky 66 hlasů

4. Hana Houdková, DiS. 33 let Bohuňov 74 hlasů

5. Tomáš Pospíšil 33 let Bohuňov 70 hlasů

6. Jan Mičín 29 let Janovičky 74 hlasů

7. Stanislav Mičín 25 let Janovičky 69 hlasů

   Celkový počet hlasů pro ČSSD                                     519 hlasů

Strana 
číslo

Volební strana Počet hlasů
Získané

hlasy v %

1 Česká strana sociálně demokratická 519 hlasů   100 %

2. Zjištění dosažení předepsané hranice pro vstup do fáze rozdělování mandátů

a) Nejprve se vypočítá přepočtený základ, a to tak, že se počet platných hlasů v obci celkem          
    dělí počtem volených členů zastupitelstva, a tento podíl se vynásobí počtem kandidátů dané 
    kandidátní listiny (bez odvolaných a odstoupených kandidátů), maximálně však počtem volených
   členů zastupitelstva.

b) Dosažení kvóra (hranice) 5 % – počet platných hlasů pro kandidátní listinu se dělí jejím přepočte-
    ným základem a vynásobí stovkou => dle výsledné hodnoty v procentech se pak určí postupující    
    volební strany, přičemž postupují ty kandidující strany, které dosáhly výsledek alespoň 5 %.  

Hlasy
Volební strana

Počet v %
Výpočet základu

Přepočtený 
základ

Výpočet poměru hlasů    
k přepočtenému základu

Poměr hlasů
k základu

v %

Česká strana sociálně demokratická 519 100 % 519 / 7 x 7 519 519 / 519 = 1,0 100 %

3. Přidělení mandátů volebním stranám      

a) Počet platných hlasů pro každou kandidátní listinu (volební stranu), která postoupila do této 
    fáze zpracování volebních výsledků, se dělí postupně přirozenými čísly 1, 2, 3, ... atd. (dle 
     počtu kandidátů na kandidátní listině konkrétní strany). Vypočte se tak tolik podílů, kolik 
     má strana platných kandidátů.



Česká strana sociálně 
demokratická

Přirozená 
čísla 

(dělitel)
Hlasy Podíl

1 519 519/1=519,0000

2 519 519/2=259,5000

3 519 519/3=173,0000

4 519 519/4=129,7500

5 519 519/5=103,8000

6 519 519/6=086,5000

7 519 519/7=074,1429

b) Podíly se seřadí sestupně podle velikosti. Tolik nejvyšších podílů, kolik mandátů se v obci 
    rozděluje (v případě obce Bohuňov 7 mandátů), představuje mandáty pro příslušné strany.  

Pořadí Podíl Volební strana Získání mandátu

01. 519,0000 ČSSD mandát získán

02. 259,5000 ČSSD mandát získán

03. 173,0000 ČSSD mandát získán

04. 129,7500 ČSSD mandát získán

05. 103,8000 ČSSD mandát získán

06. _86,5000 ČSSD mandát získán

07. _74,1429 ČSSD mandát získán

Počet získaných mandátů:  č. 1 — ČSSD – 7 mandátů                

                          

4. Přidělení mandátů kandidátům jednotlivých volebních stran
V této fázi jsou pro zisk mandátu pro konkrétního kandidáta rozhodující 2 podmínky. Mandát získají 
kandidáti dle pořadí na kandidátní listině, avšak má-li některý z kandidátů alespoň o 10 % více 
hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta v rámci této volební strany (vyjádřený celým 
číslem bez zaokrouhlení), postupuje tento kandidát v kandidátní listině strany na 1. místo. Je-li 
takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje jejich umístění na kandidátní listině. Tato metoda „postupu“ se používá i u náhradníků, 
avšak samozřejmě pouze v situaci, kdy některý z náhradníků dosáhl stanovené „hranice“.

č. 1 – Česká strana sociálně demokratická
Výpočet hranice pro posun do čela kandidátní listiny: 519 / 7 = 74,1429   74 + 7,4 = 81,4
V případě ČSSD tvoří hranici pro posun do čela kandidátní listiny 81,4 hlasů. 

Pořadí Kandidát za ČSSD Počet hlasů Kandidát zvolen na základě ...

1. Kandidát č. 1 – Bc. Petr Váša 87 ... dosažení hranice 81,4 hlasů

2. Kandidát č. 2 – Ing. Jaroslav Koutník 79 ... pořadí na kandidátní listině

3. Kandidát č. 3 – Luboš Srnský 66 ... pořadí na kandidátní listině

4. Kandidát č. 4 – Hana Houdková, DiS. 74 ... pořadí na kandidátní listině

5. Kandidát č. 5 – Tomáš Pospíšil 70 ... pořadí na kandidátní listině

6. Kandidát č. 6 – Jan Mičín 74 ... pořadí na kandidátní listině

7. Kandidát č. 7 – Stanislav Mičín 69 ... pořadí na kandidátní listině

Zastupitelstvo obce Bohuňov zvolené ve volbách 5. a 6. října 2018

Bc. Petr Váša 42 let personalista, kontrolor bez politické příslušnosti; zvolen za ČSSD

Ing. Jaroslav Koutník 44 let auditor bez politické příslušnosti; zvolen za ČSSD

Luboš Srnský 48 let horník – strojník bez politické příslušnosti; zvolen za ČSSD

Hana Houdková, DiS. 33 let Account manager bez politické příslušnosti; zvolena za ČSSD

Tomáš Pospíšil 33 let údržbář elektro bez politické příslušnosti; zvolen za ČSSD

Jan Mičín 29 let OSVČ bez politické příslušnosti; zvolen za ČSSD

Stanislav Mičín 25 let traktorista bez politické příslušnosti; zvolen za ČSSD

Zajímavost: Věkový průměr nově zvoleného zastupitelstva vychází na 36 let.

Podrobný přehled výsledků voleb sepsal a zpracoval  Mgr. Petr Šikula




