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Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  

a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

 

 

Příl.3 

Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla 

 

Volební obvod č. 6 Sídlo: Louny 

celý okres Louny, celý okres Rakovník a část okresu Kladno, tvořená obcemi Drnek, 

Malíkovice, Jedomělice, Řisuty, Ledce, Smečno, Přelíc, Hrdlív 

 

Volební obvod č. 6 Sídlo: Louny  

celý okres Louny, celý okres Rakovník a část okresu Kladno, tvořená obcemi Drnek, 

Malíkovice, Jedomělice, Řisuty, Ledce, Smečno, Přelíc, Hrdlív, Hradečno 

 

Volební obvod č. 13 Sídlo: Tábor 

celý okres Tábor, východní část okresu Písek, ohraničená na západě obcemi Žďár, Tálín, 

Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráž, Ostrovec, Smetanova 

Lhota, Čimelice, Nerestce, Mirovice 

 

Volební obvod č. 13 Sídlo: Tábor 

celý okres Tábor, východní část okresu Písek, ohraničená na západě obcemi Žďár, 

Tálín, Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráž, Ostrovec, 

Smetanova Lhota, Čimelice, Nerestce, Mirovice, a jižní část okresu Benešov, tvořená 

obcemi Votice, Neustupov, Miličín, Mezno, Střezimíř, Jankov, Ratměřice, Zvěstov 

 

Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun 

část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle, Točník, Žebrák, 

Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Číčovice, 

Tuchoměřice, na jihu obcemi Řevnice, Dobřichovice, Černolice, Jíloviště, Klínec, Měchenice, 

Březová-Oleško, Okrouhlo, Libeř, Pohoří a na východě obcemi Psáry, Zlatníky-Hodkovice, 

Vestec 

 

Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun 

část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle, Točník, 

Žebrák, Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ, ohraničená na severu 

obcemi Číčovice, Tuchoměřice, na jihu obcemi Řevnice, Dobřichovice, Černolice, 

Jíloviště, Klínec, Měchenice, Březová-Oleško, Okrouhlo, a na východě obcemi Zvole, 

Ohrobec, Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Vestec 

 

Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram 
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celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu obcemi Vrchotovy 

Janovice, Olbramovice, Votice, Jankov, Ratměřice, Zvěstov a jižní část okresu Praha-západ, 

ohraničená na severu obcemi Mníšek pod Brdy, Řitka, Líšnice, Davle, Petrov, Jílové u Prahy, 

Kamenný Přívoz 

 

Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram 

celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu obcemi 

Vrchotovy Janovice, Olbramovice, Vojkov, Heřmaničky, Smilkov, Červený Újezd a jižní 

část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Mníšek pod Brdy, Řitka, 

Líšnice, Davle, Petrov, Libeř, Psáry 

 

Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník 

část okresu Mělník, ohraničená na severu obcemi Čečelice, Liblice, Malý Újezd, Velký 

Borek, Mělník, Hořín, Býkev, Lužec nad Vltavou, Spomyšl, severní část okresu Praha-

východ, ohraničená na jihu obcemi Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Radonice 

 

Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník 

část okresu Mělník, ohraničená na severu obcemi Čečelice, Liblice, Malý Újezd, Velký 

Borek, Mělník, Obříství, Zálezlice, Vojkovice, Vraňany, Jeviněves, severní část okresu 

Praha-východ, ohraničená na jihu obcemi Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Radonice  

 

Volební obvod č. 30: Sídlo Kladno 

jižní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Hradečno, Kačice, Libušín, Svinařov, 

Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, Neuměřice, severní 

část okresu Praha-západ, ohraničená na jihu obcemi Okoř, Lichoceves, Statenice 

 

Volební obvod č. 30 Sídlo: Kladno 

jižní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Stochov, Kačice, Libušín, 

Svinařov, Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, 

Neuměřice, severní část okresu Praha-západ, ohraničená na jihu obcemi Okoř, 

Lichoceves, Statenice 

 

Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa 

celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice, Kadlín, 

Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Cítov, Dolní Beřkovice, Horní 

Počaply, Liběchov, Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, Vysoká, Lhotka, Střemy, 

Nebužely, Hostín, Řepín, Byšice, Mělnické Vtelno, západní část okresu Liberec, ohraničená 

na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, 

Osečná, Všelibice 

 

Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa 

celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice, Kadlín, 

Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Cítov, Dolní Beřkovice, 

Horní Počaply, Liběchov, Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, Vysoká, Lhotka, 
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Střemy, Nebužely, Hostín, Řepín, Byšice, Mělnické Vtelno, Hořín, Býkev, Spomyšl, 

Lužec nad Vltavou, západní část okresu Liberec, ohraničená na východě obcemi 

Chrastava, Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, 

Všelibice 

 

Volební obvod č. 37 Sídlo: Jičín 

celý okres Jičín, severní část okresu Nymburk, ohraničená na jihu obcemi Stará Lysá, 

Benátecká Vrutice, Milovice, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Písty, Nymburk, 

Křečkov, Pátek, Choťánky, Libice nad Cidlinou, Oseček 

 

Volební obvod č. 37 Sídlo: Jičín 

celý okres Jičín, severní část okresu Nymburk, ohraničená na jihu obcemi Lysá 

nad Labem, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Písty, Nymburk, 

Budiměřice, Křečkov, Choťánky, Libice nad Cidlinou, Oseček 

 

Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov 

část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Křečovice, Maršovice, Bystřice, Popovice, 

Postupice, Chotýšany, Struhařov, Třebešice, Litichovice, Divišov, Český Šternberk a obcí 

Divišov, tvořenou částí obce Zdebuzeves, na východě obcemi Chocerady, Vodslivy, 

Choratice, Xaverov, Drahňovice, část okresu Praha-západ, tvořená obcemi Průhonice 

a Jesenice, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu obcemi Vyšehořovice, Nehvizdy, 

Zeleneč, Zápy, Svémyslice 

 

Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov 

část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Křečovice, Maršovice, Bystřice, 

Popovice, Postupice, Chotýšany, Struhařov, Třebešice, Litichovice, Divišov, Český 

Šternberk a obcí Divišov, tvořenou částí obce Zdebuzeves, na východě obcemi 

Chocerady, Vodslivy, Choratice, Xaverov, Drahňovice, část okresu Praha-západ, 

tvořená obcemi Průhonice a Jesenice, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu 

obcemi Šestajovice, Jirny, Horoušany 

 

Volební obvod č. 42 Sídlo: Kolín 

celý okres Kolín, jižní část okresu Nymburk, ohraničená na severu obcemi Lysá nad Labem, 

Ostrá, Hradištko, Sadská, Zvěřínek, Hořátev, Kovanice, Poděbrady, Sokoleč a část okresu 

Praha-východ, tvořená obcemi Čelákovice, Mochov 

 

Volební obvod č. 42 Sídlo: Kolín 

celý okres Kolín, jižní část okresu Nymburk, ohraničená na severu obcemi Přerov 

nad Labem, Semice, Ostrá, Hradištko, Sadská, Zvěřínek, Hořátev, Kovanice, 

Poděbrady, Sokoleč, a část okresu Praha-východ, tvořená obcemi Čelákovice, Mochov, 

Zápy, Svémyslice, Zeleneč, Nehvizdy, Vyšehořovice 

 

Volební obvod č. 61 Sídlo: Olomouc 

zahrnuje východní část okresu Olomouc, ohraničenou na západě vojenským újezdem Libavá, 

obcemi Domašov nad Bystřicí, Jívová, Dolany, Hlušovice, Olomouc, Křelov-Břuchotín, 

Kožušany-Tážaly, Blatec 
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Volební obvod č. 61 Sídlo: Olomouc 

zahrnuje východní část okresu Olomouc, ohraničenou na západě obcemi Město Libavá, 

Domašov nad Bystřicí, Jívová, Dolany, Hlušovice, Olomouc, Křelov-Břuchotín, 

Kožušany-Tážaly, Blatec 

 

Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál 

celý okres Bruntál, západní část okresu Opava, ohraničená na východě obcemi Holasovice, 

Neplachovice, Stěbořice, Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Nové Lublice, Kružberk, Staré 

Těchanovice, Svatoňovice, Budišov nad Budišovkou 

 

Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál 

celý okres Bruntál, západní část okresu Opava, ohraničená na východě obcemi 

Holasovice, Neplachovice, Stěbořice, Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Nové Lublice, 

Kružberk, Staré Těchanovice, Vítkov 

 

Volební obvod č. 68 Sídlo: Opava 

část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Opava, Slavkov, Štáblovice, Mikolajice, 

Moravice, Melč, Vítkov, Čermná ve Slezsku, na východě obcemi Píšť, Závada, Bohuslavice, 

Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Budišovice, Kyjovice 

 

Volební obvod č. 68 Sídlo: Opava 

část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Opava, Slavkov, Štáblovice, 

Mikolajice, Melč, Moravice, Radkov, Větřkovice, na východě obcemi Píšť, Závada, 

Bohuslavice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku 
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Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 

 

 

§ 4 

Právo volit 

 

(1) Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň 

ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci4), 

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

kraje, (dále jen „volič“). 

(2) Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou 

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

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva5), 

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu6), nebo 

d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby7), vyžaduje-li to bezpečnost státu. 

_________________  

4)  Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. 

5)  § 55 až 65 občanského zákoníku. 

6)  § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

ve znění zákona č. 548/1991 Sb. 

7)  Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech 

(branný zákon). 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5FAPUZG)



6 

 

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

 

 

§ 26 

Volební okrsky 

  

(1) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé 

volební okrsky; volební okrsky lze měnit pouze v případech: 

a) zvýšení nebo snížení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu třetinu, 

b) změny hranic obce v místech, kde je území této obce osídleno, 

c) změny hranic městských obvodů nebo městských částí, 

d) kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do Senátu 

nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí (§ 27). 

(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví starosta. 

Volební okrsky jsou vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí36) 

jako účelové územní prvky. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje 

do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta. 

(3) Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1000 voličů. 

Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet voličů. 

(4) Volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb22) do vyhlášení celkových 

výsledků voleb Státní volební komisí. 

(5) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v území 

vojenského újezdu, kde se volí do Poslanecké sněmovny, do Senátu, do Evropského 

parlamentu, do zastupitelstev krajů nebo prezident republiky, samostatné volební okrsky. 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování předává vojenský újezd Hradiště Magistrátu města 

Karlovy Vary, vojenský újezd Boletice Městskému úřadu Český Krumlov, vojenský újezd 

Brdy Městskému úřadu Příbram, vojenský újezd Libavá Magistrátu města Olomouc 

a vojenský újezd Březina Městskému úřadu Vyškov. 
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Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 

 

 

§ 2 

 

(1) Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. 

(2) Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. 

(3) Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební 

obvod. 

(4) Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých 

volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle zvláštního 

právního předpisu1a). 
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Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o volbě prezidenta republiky) 

 

 

§ 2 

Doba a místo hlasování 

 

 (1) Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých 

volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle jiného právního 

předpisu1) (dále jen „volební okrsek“). 

  (2) Hlasování při volbě prezidenta mimo území České republiky probíhá ve zvláštních 

stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu2) (dále jen „zvláštní 

volební okrsek“). 

  (3) Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou 

pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 

22.00 hodin. Ve druhý den volby prezidenta začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 

hodin. 

  (4) Volba prezidenta se mimo území České republiky koná ve dvou dnech, kterými 

jsou 

 a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, 

jde-li o hlasování v místě podle odstavce 2, v němž nastává shodně označený hodinový čas 

později o více jak 4 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, 

 b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a 

sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o 

hlasování v místě podle odstavce 2, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o 

nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, 

 c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, 

kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v 

ostatních místech podle odstavce 2. 

  (5) Dnem volby prezidenta se podle tohoto zákona rozumí první den volby prezidenta 

na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů 

podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny. 

 ____________________  

 1) § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 275/2012 Sb. 

 

§ 6 

Soustava volebních orgánů 

 

(1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou 

a) Státní volební komise, 

b) Ministerstvo vnitra, 
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c) Ministerstvo zahraničních věcí, 

d) Český statistický úřad, 

e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský 

úřad“), 

f) pověřený obecní úřad5), v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad 

městské části nebo městského obvodu s více než 10 stálými volebními okrsky, jinak magistrát 

tohoto města (dále jen „pověřený obecní úřad“), 

g) obecní úřad, úřad městyse, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního 

města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad 

městské části hlavního města Prahy a pro vojenské újezdy újezdní úřad (dále jen „obecní 

úřad“), 

h) starosta obce, městyse, města, primátor statutárního města, které není územně členěno, 

a v územně členěném statutárním městě starosta městské části nebo městského obvodu, 

v hlavním městě Praze starosta městské části, a přednosta vojenského újezdu (dále jen 

„starosta“), 

i) tajemník pověřeného obecního úřadu, 

j) ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „ředitel 

krajského úřadu“), 

k) zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu 

vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen „zastupitelský úřad“), 

l) okrsková volební komise, 

m) zvláštní okrsková volební komise. 

 (2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy. 

 

 

§ 11 

Krajský úřad 

  

 (1) Krajský úřad 

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta v kraji, 

b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce, 

městyse, města, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, 

městské části hlavního města Prahy a vojenského újezdu (dále jen „obec“) poté, co se 

stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu, 

c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými 

volebními komisemi, 

d) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty 

podle tohoto zákona, 

e) podílí se na zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým 

statistickým úřadem k závaznému systému zjišťování a zpracování výsledku volby prezidenta 

a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování, 
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f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 

z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejní jej na svých internetových stránkách, 

g) archivuje volební dokumentaci, 

h) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. b), c) a e) může vykonávat pouze zaměstnanec 

kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11). 

 

 

§ 71 

Společné konání voleb 

 

(1) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Poslanecké sněmovny, 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise se neustavují podle tohoto 

zákona. Okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise zřízené pro volby do 

Poslanecké sněmovny plní úkoly okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových 

volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové 

volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci 

prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. 

 (2) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Evropského parlamentu nebo 

do zastupitelstev krajů, okrskové volební komise zřízené pro volby do Evropského 

parlamentu nebo do zastupitelstev krajů plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volbu 

prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat 

i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná 

kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební komise se zřizují podle 

tohoto zákona. 

 (3) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do zastupitelstev obcí, okrskové 

volební komise zřízené pro volby do zastupitelstev obcí plní úkoly okrskových volebních 

komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební 

komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta 

republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební 

komise a okrskové volební komise ve vojenských újezdech se zřizují podle tohoto zákona. 

 (4) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Senátu, okrskové volební 

komise zřízené podle tohoto zákona plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do 

Senátu. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise ve volebním 

obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu, může delegovat každá politická strana, politické 

hnutí, koalice a nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro 

volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek. 

 (5) Při společném konání voleb vkládá volič hlasovací lístek kandidáta na funkci 

prezidenta republiky do jedné obálky určené i pro další společně konané volby. 

(6) Při společném konání voleb předá okrsková volební komise zápis o průběhu a 

výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči 

dat, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u pověřeného obecního úřadu 

podle § 6 odst. 1 písm. f). 
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