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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace 

 

Jednotlivé druhy voleb jsou upraveny v samostatných volebních zákonech. Volby 

do obou komor Parlamentu České republiky (v textu dále jen „Parlament“) – Senátu 

a Poslanecké sněmovny – upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o volbách do Parlamentu“). Volbu prezidenta republiky upravuje zákon 

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 

prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů. Při volbách do zastupitelstev krajů se 

postupuje podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při volbách do zastupitelstev obcí podle 

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

ve znění pozdějších předpisů. Volby do Evropského parlamentu pak upravuje zákon 

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

pozdějších předpisů. 

Ustanovení § 59 zákona o volbách do Parlamentu upravuje problematiku vytváření 

a změn volebních obvodů pro volby do Senátu. Z dikce odstavce 2 tohoto ustanovení vyplývá, 

že v případě, kdy počet obyvatel v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší o 15 

procent oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice, 

změní se území volebních obvodů. Změnu lze provést v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 

zákona o volbách do Parlamentu pouze v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu. 

 

Výše zmíněné volební zákony v současné době obsahují ustanovení, která počítají 

s existencí samostatných volebních okrsků a volebních orgánů na území vojenských újezdů; 

ta se od 1. ledna 2016 stanou v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení 

vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů 

a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), obsoletní.  
 

Současný stav vycházející z platné právní úpravy na úseku voleb garantuje rovné 

zacházení ve smyslu zákazu diskriminace. V souladu s čl. 18 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 1 

a čl. 102 odst. 1 Ústavy a čl. 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je volební právo 

všeobecné a rovné. Podle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod mají občané 

za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

                                                               

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 

Cílem navrhované novely je změna vymezení těch senátních volebních obvodů 

obsažených v příloze č. 3 k zákonu o volbách do Parlamentu, ve kterých došlo k poklesu nebo 

zvýšení počtu obyvatel pod, respektive nad zákonem o volbách do Parlamentu stanovený 

koeficient. Změnu lze provést v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o volbách 

do Parlamentu pouze v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu. Přestože volby do jedné 

třetiny Senátu se budou konat až ve II. pololetí roku 2016, je třeba změnu připravit 

v předstihu, aby volby do Senátu na podzim roku 2016 mohly řádně proběhnout.  
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Předmětná skutečnost nastala u volebních obvodů č. 16 Sídlo: Beroun, č. 28 

Sídlo: Mělník, č. 30 Sídlo: Kladno, č. 41 Sídlo: Benešov, č. 42 Sídlo: Kolín, u kterých vzrostl 

počet obyvatel nad zákonem o volbách do Parlamentu stanovený koeficient, a u volebního 

obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál, kde poklesl počet obyvatel pod zákonem stanovený koeficient. 

Navrhuje se proto změna území u shora uvedených volebních obvodů a v důsledku těchto 

změn je pak nezbytná i úprava některých sousedících volebních obvodů, konkrétně volebního 

obvodu č. 6. Sídlo: Louny, č. 13 Sídlo: Tábor, č. 18 Sídlo: Příbram, č. 36 Sídlo: Česká Lípa, 

č. 37 Sídlo: Jičín a č. 68 Sídlo: Opava. 

V návrhu zákona se vychází z údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu 2015, kdy 

byl počet obyvatel České republiky 10 538 275; průměrný počet obyvatel na 1 volební obvod 

tak činí 130 102 obyvatel. Dolní hranice počtu obyvatel připadající na 1 mandát v České 

republice stanovená k průměrnému počtu obyvatel na 1 volební obvod je 110 587 (odchylka -

15 %). Horní hranice je stanovena na 149 617 (odchylka +15%). Počet obyvatel ve volebních 

obvodech č. 16 Sídlo: Beroun je 153 464, č. 28 Sídlo: Mělník je 152 404, č. 30 Sídlo: Kladno 

je 149 623, č. 41 Sídlo: Benešov je 154 684, č. 42 Sídlo: Kolín je 150 494 a č. 64 Sídlo: 

Bruntál je 110 176. Potvrzení uvedených údajů je úkolem Českého statistického úřadu, který 

v souladu s § 97 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu sdělí k 1. lednu roku, v němž 

se konají volby do Senátu, tj. k 1. lednu 2016, pověřeným obecním úřadům v sídle volebního 

obvodu, kde se volby konají, počet obyvatel volebního obvodu na území České republiky. 

 

Nabytím účinnosti zákona o hranicích vojenských újezdů dojde ke zrušení vojenského 

újezdu Brdy a zmenšení území ostatních vojenských újezdů s tím, že ve vojenských újezdech 

nebudou žádní občané s trvalým pobytem, tudíž ani voliči.  

Katastrální území, která se z území vojenských újezdů spolu s jejich obyvateli 

vyčleňují, se buď k 1. lednu 2016 připojují k některé již existující obci, s níž územně sousedí, 

anebo k témuž datu dochází ke vzniku nových obcí. Nově vznikajícími obcemi jsou Polná 

na Šumavě (vyčleněním z vojenského újezdu Boletice), Bražec a Doupovské Hradiště 

(vyčleněním z vojenského újezdu Hradiště) a Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou 

(vyčleněním z vojenského újezdu Libavá).  

Z hlediska vymezení senátních volebních obvodů se katastrální území z vojenských 

újezdů připojovaná k jiné obci stávají součástí toho volebního obvodu, do kterého náleží obec, 

k níž se připojují; k překročení počtu obyvatel, který by vyžadoval změnu vymezení senátních 

volebních obvodů, v důsledku těchto připojení nedošlo. 

Tam, kde dochází k vyčlenění katastrálních území z území vojenských újezdů a vzniku 

nové obce, je třeba nově vymezit hranici volebního obvodu pouze v případě, kdy tato nově 

vzniklá obec tvoří hranici volebního obvodu. Z tohoto důvodu se nově vymezuje hranice 

volebního obvodu č. 61 Sídlo: Olomouc, neboť nově vznikající Město Libavá je z hlediska 

volebních obvodů hraniční obcí. Vymezení jiných volebních obvodů se vznik nových obcí 

nedotkne, neboť nejde o případy, kdy by výslovným uvedením obce bylo třeba území 

volebního obvodu vymezit. V případě obce Luboměř pod Strážnou jde sice o obec, která se 

bude nacházet na hranici volebního obvodu, ale ten je vymezen okresem (Přerov), do kterého 

bude tato obec náležet.     

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o hranicích vojenských újezdů se navrhuje 

novelizace také ostatních volebních zákonů, která směřuje k odstranění překonaných 

ustanovení; jde o ustanovení, která zakotvují existenci samostatných volebních okrsků 

a působení volebních orgánů na území vojenských újezdů.  

   

Navrhovaná právní úprava nijak nezasahuje do současného stavu založeného na rovném 

zacházení a zákazu diskriminace. 

 

 

3.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
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Navrhované změny volebních obvodů pro volby do Senátu sledují v souladu 

se zákonnou úpravou zmenšení rozdílu v počtu obyvatel mezi jednotlivými volebními 

obvody.  

Obdobné změny území volebních obvodů byly již v minulosti schváleny zákonem 

č. 212/1996 Sb., zákonem č. 171/2002 Sb., zákonem č. 418/2004 Sb., zákonem č. 323/2006 

Sb., zákonem č. 261/2008 Sb., zákonem č. 195/2010 Sb., zákonem č. 222/2012 Sb. a zákonem 

č. 59/2014 Sb. 

Návrhy dalších legislativních změn týkající se toho, že na území vojenských újezdů 

nebudou mít po 1. lednu 2016 trvalý pobyt žádní voliči a nebude tak potřebné tam pro ně 

zajišťovat možnost hlasování ve volbách, jsou navazujícím opatřením na účinnost zákona 

o hranicích vojenských újezdů.  

 

 

4. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

S ohledem na technický charakter návrhu zákona předseda Legislativní rady vlády svým 

dopisem ze dne 31. března 2015, č. j. 5171/2015-OHR, udělil k návrhu zákona podle čl. 76 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodu 5.5 Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) výjimku z provedení RIA.  

 

 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  

 

Navrhovaná právní úprava je zcela ústavně konformní, protože představuje naplnění 

článku 18 odst. 2 Ústavy a současně ve svém důsledku přispívá k zajištění svobodné soutěže 

politických sil v demokratické společnosti, chráněné v čl. 22 Listiny základních práv 

a svobod.  

Zrušení obsoletních ustanovení ve volebních zákonech se nijak ústavního pořádku 

nedotýká.  

   

 

6. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních dvorů orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie 

 

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní 

zásady práva Evropské unie se nevztahují na oblasti, které jsou předmětem změny tohoto 

zákona. 

Pokud jde o novelizaci zákona o volbách do Evropského parlamentu a zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí, nelze vysledovat žádný vztah k čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii, k čl. 20 odst. 2 písm. b), čl. 22 odst. 1 a čl. 223 odst. 1 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, ani k čl. 39 a 40 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i ke směrnici 

Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách 

do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě 

a nejsou jeho státními příslušníky, a směrnici Rady 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro 

výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm 

v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky.   
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7. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Jde zejména o Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vyhlášený pod 

č. 120/1976 Sb.), který ve svém čl. 25 zaručuje občanu mj. právo volit a být volen 

v pravidelných volbách, jež se budou konat na základě všeobecného a rovného hlasovacího 

práva, tajným hlasováním zabezpečujícím svobodu hlasování, a Dodatkový protokol 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod (sdělení federálního Ministerstva zahraničních 

věcí č. 209/1992 Sb.). Návrh je rovněž v souladu s čl. II Úmluvy o politických právech žen 

(vyhlášené pod č. 46/1955 Sb.) a s čl. 7 písm. a) Úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace žen (vyhlášené pod č. 62/1987 Sb.).   

 

 

8. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

 

Změna ve vymezení senátních volebních obvodů není spojena s žádnými finančními 

náklady. Žádný finanční dopad nemá ani zánik samostatných volebních okrsků na území 

vojenských újezdů a zánik újezdního úřadu a přednosty újezdního úřadu jako volebních 

orgánů. 

Navrhovaná právní úprava nemá hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, ani na podnikatelské prostředí České republiky. 

Navrhovaná úprava nemá žádné sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, ani dopady na životní prostředí. 

 

 

9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nemá vztah k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

 

10. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Předkládaný návrh je dílčí technickou novelou, kterou se mění zejména území 

dotčených volebních obvodů.  

Navrhovanou právní úpravou tak nevznikají žádná korupční rizika. 

Navrhovaný předpis nemá vliv ani na dostupnost informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

11. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona 

souhlas již v prvém čtení  
 

Spolu s návrhem zákona je třeba spojit návrh na použití ustanovení § 90 odst. 2 zákona 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle 

kterého může Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. 

Důvodem pro zvolený postup je, v návaznosti na shora uvedené podmínky změny volebních 
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obvodů, nutnost schválení návrhu zákona v rámci dalších legislativních projednávání tak, 

aby již v nově vymezených volebních obvodech proběhla jak příprava, tak i vlastní volby 

do Senátu na podzim roku 2016. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
 

K Čl. I: 

Počet obyvatel ve volebních obvodech č. 16 (sídlo: Beroun), č. 28 (sídlo: Mělník), č. 30 

(sídlo: Kladno), č. 41 (sídlo: Benešov) a č. 42 (sídlo: Kolín) se zvýšil nad zákonem o volbách 

do Parlamentu stanovenou odchylku 15% od průměrného počtu obyvatel na jeden volební 

obvod v rámci České republiky, který je dle údajů Českého statistického úřadu 130 102 

obyvatel. Horní hranice počtu obyvatel připadající na jeden volební obvod činí 149 617 

obyvatel. Ve volebním obvodu č. 64 (sídlo: Bruntál) naopak klesl počet obyvatel pod 

zákonem stanovenou odchylku 15% od průměrného počtu obyvatel na jeden volební obvod 

v rámci České republiky. Dolní hranice počtu obyvatel připadající na 1 volební obvod činí 

110 587 obyvatel. 

Počet obyvatel k 1. 1. 2015 podle údajů Českého statistického úřadu ve volebním 

obvodu č. 16 (sídlo: Beroun) je 153 464, č. 28 (sídlo: Mělník) je 152 404, č. 30 

(sídlo: Kladno) je 149 623, č. 41 (sídlo: Benešov) je 154 684, č. 42 (sídlo: Kolín) je 150 494 

a č. 64 (sídlo: Bruntál) je 110 176. 

Navrhuje se proto změna spočívající ve změně území volebního obvodu č. 16 

(sídlo: Beroun), ze kterého se vyjmou obce Libeř, Pohoří a Psáry (5 365 obyvatel), a tyto se 

přiřadí k volebnímu obvodu č. 18 (sídlo: Příbram). V důsledku této změny je třeba taktéž 

upravit hranice území volebního obvodu č. 18, ze kterého přejdou obce Votice, Neustupov, 

Miličín, Mezno, Střezimíř, Jankov, Ratměřice a Zvěstov (8 219 obyvatel) do volebního 

obvodu č. 13 (sídlo: Tábor). Dále se změna území volebního obvodu dotkne volebního 

obvodu č. 28 (sídlo: Mělník), ze kterého se přesunou obce Hořín, Býkev, Spomyšl a Lužec 

nad Vltavou (3 118 obyvatel) do volebního obvodu č. 36 (sídlo: Česká Lípa). Z volebního 

obvodu č. 30 (sídlo: Kladno) přejde obec Hradečno (509 obyvatel) do volebního obvodu č. 6 

(sídlo: Louny). Volebnímu obvodu č. 42 (sídlo: Kolín) budou přičleněny obce Zápy, 

Svémyslice, Zeleneč, Nehvizdy a Vyšehořovice (7 362 obyvatel) z volebního obvodu č. 41 

(sídlo: Benešov) a dále dojde k přesunutí obce Lysá nad Labem (9 222 obyvatel) z volebního 

obvodu č. 42 (sídlo: Kolín) do volebního obvodu č. 37 (sídlo: Jičín). Do volebního obvodu 

č. 64 (sídlo: Bruntál) budou přičleněny obce Čermná ve Slezsku a město Vítkov (6 223 

obyvatel) spadající do volebního obvodu č. 68 (sídlo: Opava). 

Po této úpravě bude ve volebním obvodě č. 16 (sídlo: Beroun) 148 099 obyvatel, č. 18 

(sídlo: Příbram) 146 495 obyvatel, č. 13 (sídlo: Tábor) 139 365 obyvatel, č. 28 (sídlo: Mělník) 

149 286 obyvatel, č. 36 (sídlo: Česká Lípa) 146 071 obyvatel, č. 30 (sídlo: Kladno) 149 114 

obyvatel, č. 6 (sídlo: Louny) 146 943 obyvatel, č. 41 (sídlo: Benešov) 147 322 obyvatel, č. 42 

(sídlo: Kolín) 148 634 obyvatel, č. 37 (sídlo: Jičín) 146 103 obyvatel, č. 68 (sídlo: Opava) 

123 806 obyvatel a volebním obvodě č. 64 (sídlo: Bruntál) 116 399 obyvatel.  

Z volebních obvodů, které před novelizací nesplňují zákonem požadovaný počet 

obyvatel pro volby do Senátu, se volby do Senátu na podzim roku 2016 budou konat ve 

volebních obvodech č. 16 (sídlo: Beroun), č. 28 (sídlo: Mělník) a č. 64 (sídlo: Bruntál). 

Změny ve vymezení volebních obvodů však nelze provádět pouze v těchto volebních 

obvodech, ale ve všech případech, kdy se stávající stav dostal do rozporu s platnou úpravou. 

Z uvedeného důvodu a nepochybně i pro případ, kdy by v příslušných volebních obvodech 

bylo třeba vyhlásit doplňovací volby do Senátu, je třeba, aby všechny volební obvody 

odpovídaly zákonem daným podmínkám a tím i požadavkům na řádné provedení případných 

voleb. 

V důsledku změny vymezení senátních volebních obvodů s ohledem na počet obyvatel 

dochází k přesunu obce Hradečno z volebního obvodu č. 30 Sídlo: Kladno do volebního 

obvodu č. 6 Sídlo: Louny. Obec Hradečno má pověřený obecní úřad v Kladně a pověřený 

obecní úřad v sídle volebního obvodu bude mít nově v Lounech; Louny budou jako pověřený 

obecní úřad v sídle volebního obvodu pro obec Hradečno zabezpečovat při volbách do Senátu 
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úkoly stanovené v zákoně o volbách do Parlamentu (§ 13), avšak v ostatních záležitostech 

organizačně technického zabezpečení voleb, včetně distribuce volebních materiálů, bude 

i nadále všechny úkoly zabezpečovat pověřený obecní úřad v Kladně. Přesun obce Hradečno 

nebude mít vliv na organizačně technické zabezpečení jiných druhů voleb a v dosavadních 

úkolech a postupech nenastane žádná změna. Případ obce Hradečno nebude ojedinělý; již 

nyní existuje řada dalších obcí, pro které je pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu 

odlišný od pověřeného obecního úřadu a v praxi to nečiní problémy.  

Při změně vymezení senátních volebních obvodů kvůli nárůstu či poklesu počtu 

obyvatel nad či pod hranici stanovenou zákonem o volbách do Parlamentu dochází 

k přesunům některých obcí, v důsledku čehož může nastat výjimečná situace, kdy voliči 

v těchto obcích volí do Senátu každé 2 roky, nebo naopak po více než 6 letech. Proto je při 

návrhu vymezení senátních volebních obvodů spolupracováno s dotčenými krajskými úřady 

a jejich prostřednictvím i s obecními úřady, aby mohlo být v maximální míře přihlédnuto 

k místním podmínkám a tyto případy byly minimalizovány. 

V této souvislosti je třeba zmínit usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 

8. listopadu 2012, č.j. Vol 2/2012-39 odkazující také na jeho dřívější usnesení č.j. 

Vol 62/2010-4, podle kterého „…je změna volebních obvodů odůvodněna principem rovnosti 

volebního práva tak, aby všechny volební obvody byly zhruba stejně velké, a tedy aby váha 

hlasu jednotlivého voliče měla přibližně stejnou váhu bez ohledu na to, do kterého volebního 

obvodu spadá. Pokud by k těmto pravidelným úpravám hranic volebních obvodů nedocházelo, 

hrozilo by, že váha hlasu jednotlivého voliče v některém obvodu by byla větší jen proto, že 

v tomto obvodu klesá počet obyvatel, a tudíž se zvětšuje relativní váha hlasu jednoho voliče. 

V tomto případě jde tedy o dočasné prodloužení přestávky mezi dvěma možnostmi výkonu 

volebního práva navrhovatele, nebo jinými slovy, o stanovení podmínek výkonu volebního 

práva zákonem, jak na to pamatuje čl. 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle 

kterého je volební právo všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky 

výkonu volebního práva stanoví zákon.“  

Aby se však do budoucna předešlo opakovaným změnám vymezení volebních obvodů, 

které často dopadají na tytéž volební obvody s velkou koncentrací obyvatel a případně i na 

tytéž obce, je připravována právní úprava (s dopadem na změnu Ústavy), která zavede stálé 

senátní volební obvody, čímž bude pro všechny voliče v těchto obvodech zaručena možnost 

výkonu volebního práva v pravidelných intervalech 6 let odpovídajících délce volebního 

období senátora; současně i zvoleným senátorům bude zajištěna neměnná vazba na území a 

voliče, které v něm zastupují. 

Zároveň je třeba nově vymezit hranice volebního obvodu č. 61 (sídlo: Olomouc), neboť 

podle ustanovení § 5 zákona o hranicích vojenských újezdů, jež nabude plně účinnosti dnem 

1. ledna 2016, dochází ke změně hranic vojenského újezdu Libavá a vzniku nových obcí. 

Hranice vojenského újezdu Libavá se mění tak, že z dosavadních katastrálních území 

vojenského újezdu Libavá se vyčleňují katastrální území Město Libavá, Město Libavá I, 

Město Libavá II, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého Újezdu I a Luboměř 

u Potštátu. Na katastrálních územích Město Libavá, Město Libavá I a Město Libavá II vzniká 

nová obec s názvem „Město Libavá“. Na katastrálním území Kozlov u Velkého Újezdu 

a Kozlov u Velkého Újezdu I vzniká nová obec s názvem „Kozlov“. Na katastrálním území 

Luboměř u Potštátu vzniká nová obec s názvem „Luboměř pod Strážnou“.  

V této souvislosti je třeba uvést, že nově vzniklá obec Luboměř pod Strážnou je tvořena 

katastrálním územím, které dříve jako součást vojenského újezdu Libavá náleželo 

do volebního obvodu č. 61; vzhledem k tomu, že tato nová obec nově náleží do okresu Přerov, 

stane se automaticky součástí volebního obvodu č. 63. V daném území je hranice volebního 

obvodu tvořena okresní hranicí, a tudíž není nutno měnit územní vymezení volebního obvodu 

č. 63. Přípustné rozmezí počtu obyvatel připadající na jeden volební obvod bude zachováno. 

  

K Čl. II: 
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K Čl. III: 

K Čl. IV: 

K Čl. V: 

Nabytím účinnosti zákona o hranicích vojenských újezdů se ke dni 1. l. 2016 ruší trvalý 

pobyt občanů na území vojenského újezdu. Vojenské újezdy tudíž nebudou mít své obyvatele, 

a na jejich území proto pomine důvod konat volby a vytvářet tzv. samostatné volební okrsky. 

Z výčtu volebních orgánů v zákoně o volbě prezidenta republiky se vypouští újezdní úřad, 

přednosta vojenského újezdu a v případě společných voleb s volbami do zastupitelstev obcí 

i povinnost zřizovat okrskovou volební komisi ve vojenských újezdech, kde volby 

neprobíhaly.   

 

K Čl. VI 

Upravuje se účinnost navrhované změny dnem vyhlášení tak, aby především nové 

vymezení senátních volebních obvodů č. 6, 13, 16, 18, 28, 30, 37, 41, 42, 61, 64 a 68 

odpovídalo v dostatečné době před konáním voleb do Senátu na podzim roku 2016 požadavku 

zákona o volbách do Parlamentu. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 21. prosince 2015 
 
 

 

 

předseda vlády 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

 

 

 

ministr vnitra 

Milan Chovanec, v. r. 
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