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IV. 
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 

 
§ 1  

 
 (1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a 
rozsah soudního přezkumu.  
  
 (2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a 
přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky 
se volí podle zásad většinového systému.  
  
 (3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 
dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za 
den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána 
částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky 
uveřejněno.  
  
 (4) Volby do Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 
dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí 
ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.  
  
 (5) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají 
ve 2 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 (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový 
čas později o více jak  4  2 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 (§ 3 odst. 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 (§ 3 odst. 2).  

  
 (6) Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České 
republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto 
zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.  
  
 (7) Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý 
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den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.  

  
§ 6a 

 
Voličské průkazy 

  
 (1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, 
popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, 
popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do 
stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební 
komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává 
pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, 
popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a). 
  
 (2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 
osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu 
nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, 
kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský 
úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle. 
  
 (3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
voleb 
 
a) do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku, 
  
b) do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli 
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, 
který nebydlí na území České republiky. 
 
 

 
 
 
 

§ 11  
 

Český statistický úřad  
 
 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 
výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel 
zpracování a poskytování výsledků voleb.  
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 (2) Český statistický úřad dále  
  
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České 

republiky5f) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u 
krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební 
komise a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, 
Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními 
úřady,  

b) zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 48 až 51), podklady pro 
zápis Státní volební komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu (§ 77) a 
předává je neprodleně Státní volební komisi,  

c) vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně krajskému úřadu nebo 
pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,  

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,  
e) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického 

úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky 
a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a 
provádí jejich školení,  

f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a 
zpracování výsledků hlasování,  

g) vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný 
doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo 
zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,  

h) předává souhrnné informace o výsledcích voleb na úrovni volebního kraje nebo volebního 
obvodu a České republiky v písemné formě politickým stranám, politickým hnutím, koalicím 
a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina nebo přihláška k registraci byla 
zaregistrována, v rámci technického řešení podle odstavce 1 také předává informace v 
elektronické formě  
 
i) h) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických 
hnutí a koalic,  
j) i) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci krajskému 
úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,  
k) j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, 
použitých při zpracování výsledků voleb,  
l) k) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních 
komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému 
obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního 
úřadu nebo na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,  
 m) l) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na 
vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.  
 
 (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 
2 písm. e), je oprávněn  
  
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23),  
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na 

technickém nosiči,  
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c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,  
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební 

komise ve druhý den voleb (§ 43 odst. 5),  
e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní 

volební okrsky,  
f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve 

volebním obvodu (§ 73 odst. 1),  
g) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 až 4),  
h) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 až 4),.  
i) zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního kraje a na úrovni 

volebního obvodu na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic.  
 

§ 12  
 

Krajský úřad  
 
 (1) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny  
  
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním kraji,  
b) projednává a registruje kandidátní listiny,  
c) informuje starosty o registraci kandidátních listin,  
d) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž 

kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,  
e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj,  
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 

z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový 
přístup,   

g) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 
úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických 
zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,  

h) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje,  
i) archivuje volební dokumentaci,  
j plní další úkoly podle tohoto zákona.  
 
 (2) Pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle 
zvláštního právního předpisu,5k) je oprávněn  
  
a) převzít kandidátní listiny a potvrdit jejich podání (§ 31 odst. 3),  
b) přezkoumat kandidátní listiny a vyzvat k odstranění chyb (§ 33 odst. 1),  
c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 32 odst. 5),  
d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí 

kandidáta na kandidátní listině (§ 33 odst. 4 a 5),  
e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 36 odst. 2),  
f) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 36 odst. 3),  
g) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 4).  
  
 (3) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu  
  
a) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHKKB)

aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252343'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252346'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252373'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252346'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252373'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252331'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252333'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252332'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252333'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252336'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252336'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252346'&ucin-k-dni='30.12.9999'


5 

 

b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,  
c) ukládá pokuty podle tohoto zákona,  
d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a 

pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.  
  
 (4) Činnost podle odstavce 3 písm. b) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje 
zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5k)  
  
 (5) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin  
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel. 
 
 (6) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou  
  
a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),  
c) adresa místa pobytu,  
d) datum narození,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
 

  (7) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou  
  
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) adresa místa trvalého pobytu,  
e) omezení svéprávnosti,  
f) rodné číslo., 
g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
 

 
  (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav.  
  
 (9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  
  
 
 
 

§ 14c  
 

Starosta 
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 (1) Starosta  
  
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci,  
b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,  
c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl 
nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební 
komise čtyřčlenná,  

d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů 
přede dnem voleb,  

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),  
f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, 

jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o 
počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb,  

g) plní další úkoly podle tohoto zákona.  
 

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 
delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu místa 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování a současně toto oznámení vyvěsí na 
úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na 
úřední desce. 
 

§ 14e  
 

Okrsková volební komise  
 
 (1) Okrsková volební komise  
  
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,  
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,  
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,  
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování.  
  
 (2) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,  
  
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,  
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a  
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.  
  
 (3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro 
volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je 
volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž 
přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož 
součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 
náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu 
členů okrskové volební komise podle § 14c odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním 
zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební 
komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a 
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nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy 
komise.  
  
 (4) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení jejich 
seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je 
člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, podpis zmocněnce politické strany, 
politického hnutí nebo koalice, v případě nezávislého kandidáta podpis tohoto kandidáta. Dále 
může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a 
náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí 
starosta.  
  

(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich 
seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické 
podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí na kopii 
seznamu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické 
strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k 
tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k 
seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může 
seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty 
člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být 
delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do 
okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, 
politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a 
náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát. 
 
 (5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 
svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 
Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný nebo 
jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své 
funkce.  
  
 (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká  
  
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52a a 77a),  
b) úmrtím,  
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,  
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,  
e) pozbytím státního občanství, nebo  
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost trvá déle než 2 hodiny.  
  
 (7) Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování 
se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební 
komisi předkládat návrhy; pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a 
způsobem uvedeným v odstavci 5. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním 
zasedáním okrskové volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být 
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bezodkladně jmenován nový zapisovatel.  
  
 

§ 32  
 

Náležitosti kandidátních listin  
 
 (1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) název volebního kraje,  
b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,  
c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo 
údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez 
politické příslušnosti"),  

d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,  
e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením 

místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má 
právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu,  

f) jde-li o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,  
g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,  
h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a 
podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických 
hnutí, které ji tvoří.  

  
(2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení 

kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 
popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k 
tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. Na 
prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo 
datum narození.  
 
 
 (3) Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice 
v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu.  
  
 (4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní 
listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.  
  
 (5) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, 
která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s 
omezenou svéprávností2) nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je 
politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka 
může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká 
okamžikem doručení tohoto odvolání krajskému úřadu.  
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§ 45  

 
Informování politických stran, politických hnutí a koalic při volbách do Poslanecké 

sněmovny  
 
 (1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla ve 
volebním kraji zaregistrována, může sdělit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb kontaktní 
adresu Českému statistickému úřadu. Český statistický úřad sdělí neprodleně politickým 
stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k Českému 
statistickému úřadu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje a 
České republiky v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická 
hnutí a koalice na vlastní náklady.  
 
 (2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb ve 
volebním kraji celkem a v členění podle okresů souhrnné informace o výsledku voleb v 
písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž 
kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické 
formě.  
  

§ 55 
 

 (1) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 
50 dnů, § 27 na 5 dnů, § 14c odst. 1 písm. c) na 30 dnů, § 14c odst. 1 písm. d) na 10 dnů, 
§ 14c odst. 1 písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 
1 věty první na 15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty čtvrté na 9 dnů, 
§ 16 odst. 1 na 11 dnů, § 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na 34 dnů, 
§ 33 odst. 1 věty poslední § 33 odst. 1 věty druhé pro výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 
odst. 1 věty poslední § 33 odst. 1 věty druhé pro odstranění závad na 26 dnů, § 33 odst. 2 a 3 
na 25 dnů, § 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst. 5 
věty první na 24 hodin, § 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, mění se počátek doby podle § 16 
odst. 4 na 11 dnů a mění se lhůta podle § 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34 dnů. 
  
 (2) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se 
nepoužije; vedoucí zastupitelského úřadu zajistí tisk hlasovacího lístku nebo jeho rozmnožení 
v dostatečném množství před zahájením voleb. 

 
 

 
§ 61  

 
Náležitosti přihlášek k registraci  

 
 (1) Přihláška k registraci obsahuje  
  
a) jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému 

pobytu,  
b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k 

registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její 
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složení,  
c) číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje,  
d) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je 

bez politické příslušnosti,  
e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,  
f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,  
g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a 
podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických 
hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.  

  
 (2) K přihlášce k registraci kandidát připojí  
  
a) doklad o státním občanství,7)  
  
b) vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy 
překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k 
tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu a že je členem určité 
politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na 
prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo 
datum narození, 
 
 
  
c) podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze 
svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; 
politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede 
jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,  
  
d) k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí 
být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát 
kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla data narození a místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně 
nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede jméno a 
příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok 
konání voleb,  
  
e) potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 
dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky pověřený obecní úřad v sídle volebního 
obvodu; pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení 
výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu 
alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se 
nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.  
  
 (3) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s 
omezenou svéprávností2) nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je 
politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, 
politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání 
pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.  
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§ 72a  
 

Informování politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů při 
volbách do Senátu  

 
 (1) Každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž 
přihlášky k registraci byly ve volebním obvodu zaregistrovány, může sdělit nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb kontaktní adresu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. 
Český statistický úřad sdělí neprodleně těmto politickým stranám, politickým hnutím, 
koalicím a nezávislým kandidátům parametry pro technické připojení k pracovišti na 
pověřeném obecním úřadě v sídle volebního obvodu za účelem předávání informací o 
výsledcích voleb na úrovni volebního obvodu v elektronické formě; připojení si zabezpečují 
politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti na vlastní náklady.  
 
 (2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb ve 
volebním obvodu souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního obvodu v 
písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic a 
nezávislým kandidátům, jejichž přihláška k registraci byla ve volebním obvodu 
zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě.  

 
§ 80 

Doplňovací volby 
 

(1) Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, 
vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor 
zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl 
mandát senátora. 

(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 
3, § 14c písm. c) a d), § 14e odst. 3 a 7, § 14g odst. 1, § 61 odst. 2 písm. e) a § 62 odst. 6 se 
zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1, 3 a 6 se zkracují o 20 dnů. 

(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle 
§ 1 odst. 3, § 14c odst. 1 písm. c) a d), § 14e odst. 3 a § 61 odst. 2 písm. e) se zkracují 
o jednu třetinu. Lhůty podle § 14c odst. 1 písm. f), § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1 až 3 a 6 se 
zkracují o 20 dnů; lhůta podle § 62 odst. 7 se zkracuje na 8 dnů. 

(3) Doplňovací volby se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období 
senátora. 

(4) V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které 
příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl. 
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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 obci,4) 
která náleží do územního 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 lidu,6) nebo 
  
d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby,7) vyžaduje-li to bezpečnost státu služby 
vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 
  
____________________  
  
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). 

§ 10  
 

Český statistický úřad  
 
 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 
výsledků voleb do zastupitelstev krajů a zajišťuje vyhotovení příslušného programového 
vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledků voleb do zastupitelstev krajů.  
  
 (2) Český statistický úřad dále  
  
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,12) 
stanovený v odstavci 1, na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u 
krajských úřadů a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, 
krajskými úřady a obecními úřady,  
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b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně 
krajským úřadům,  
  
c) zpracuje celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně 
Státní volební komisi,  
  
d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do 
zastupitelstev krajů,  
  
e) pro jednotlivá pracoviště podle odstavce 2 písm. a) zabezpečuje zaměstnance Českého 
statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev 
krajů a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a 
provádí jejich školení,  
  
f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a 
zpracování výsledku hlasování,  
  
g) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zajišťuje vydání písemného dokladu ve formě 
počítačové sestavy okrskovým volebním komisím osvědčujícího, že výsledek hlasování z 
volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně,  
  
h) zabezpečuje předání souhrnných informací o výsledku voleb na úrovni kraje v písemné 
formě politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla pro 
volby do zastupitelstva kraje zaregistrována; v rámci technického řešení podle odstavce 1 také 
zabezpečuje předávání informací v elektronické formě, 
 
  
i) h) zajišťuje předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování, převzatých od okrskových 
volebních komisí, do úschovy krajskému úřadu nejpozději do 10 dnů od ukončení zpracování 
na úrovni pověřeného obecního úřadu,  
  
j) i) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických 
hnutí a koalic,  
  
k) j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, 
použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,  
  
l) k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí na 
vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů v požadovaném 
územním členění.  
  
 (3) Být v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 38 odst. 1), převzít 
stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči (§ 
41 odst. 1), stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku 
hlasování (§ 41 odst. 2), vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise ve druhý 
den voleb (§ 41 odst. 3), zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné 
volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 42 odst. 2), vyhotovit a 
podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 3 a 5) a zaslat souhrnné 
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informace o výsledku voleb na úrovni kraje na adresu zmocněnců politických stran (§ 42 odst. 
7) (§ 42 odst. 1) a vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 
42 odst. 2 a 4) může pouze osoba, která má pověření podle odstavce 2 písm. e).  
 

§ 11  
 

Krajský úřad  
 
 (1) Krajský úřad  
  
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,  
  
b) projednává a registruje kandidátní listiny,  
c) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, které byly 
zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,  
d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj,  
  
e) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 
z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový 
přístup,  
 
f) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 
úřadu na úrovni kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro 
zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti a pracovištích vytvářených u 
pověřených obecních úřadů,  
  
g) vyhlašuje a uveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyvěšením na úřední desce 
neprodleně po jeho zjištění,  
  
h) předává osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje zvoleným kandidátům,  
  
i) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni kraje,  
  
j) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce zařazeného do 
pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou 
potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření 
způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle 
zvláštního právního předpisu,12a)  
  
k) ukládá pokuty podle tohoto zákona,  
  
l) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce a města,  
  
m) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,  
  
n) archivuje volební dokumentaci.  
  
 (2) Převzít kandidátní listiny (§ 20 odst. 3), potvrdit podání kandidátní listiny (§ 20 
odst. 3), převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 21 odst. 5), vyhotovit a zaslat rozhodnutí o 
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registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 22 
odst. 4 a 5), převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 23 odst. 2), 
změnit označení kandidátů na kandidátní listině (§ 23 odst. 3) a podepsat zápis o výsledku 
voleb do zastupitelstva kraje [§ 42 odst. 5 písm. b)] [§ 42 odst. 4 písm. b)] může pouze 
osoba, která má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.12b)  
  
 (3) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin   
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou  
  
a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),  
c) adresa místa pobytu,  
d) datum narození,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
  
 (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou  
  
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) adresa místa trvalého pobytu,  
e) omezení svéprávnosti,  
f) rodné číslo., 
g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
  
  

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav.  
  
 (7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  
  
 

§ 15  
 

Starosta 
 

 (1) Starosta 
  
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci, 

městě, městské části nebo městském obvodu (dále jen "obec"),  
b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,  
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c) stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstva kraje, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby 
počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být 
okrsková volební komise čtyřčlenná,  

d) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 
dnů přede dnem voleb,  

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),  
f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla 

zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků nejpozději 45 dnů před 
zahájením voleb,  

g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.  
 

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 
delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu místa 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování a současně toto oznámení vyvěsí na 
úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na 
úřední desce.  

 
§ 17  

 
 (1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,  
  
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,  
  
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a  
  
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební 

komise vytvořena.  
  
 (2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla 
zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede 
dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém 
volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí. Není-li takto dosaženo 
nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 15 odst. 1 písm. c), 
deleguje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. Poklesne-li počet 
členů okrskové volební komise v průběhu voleb pod stanovený počet a není-li dostatečný 
počet náhradníků delegován podle věty první, deleguje členy komise na neobsazená místa 
starosta.  
  
 (3) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 2 věty první se rozumí doručení 
jejich seznamu starostovi; seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde 
je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a dále podpis zmocněnce politické strany, 
politického hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které okrskové volební 
komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.  
  

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich 
seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické 
podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí na kopii 
seznamu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 
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trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické 
strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je 
k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření 
k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování 
nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové 
volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj 
chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec 
politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení 
delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena. 

 
 (4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 
svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 
Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný 
zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.  
  
 (5) Členství v okrskové volební komisi zaniká  
  
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 45),  
b) úmrtím,  
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné sdělení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné oznámení nelze vzít zpět,  
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,  
e) pozbytím státního občanství,13)  
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost ve volební místnosti trvá déle než dvě hodiny.  
  
 (6) Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování 
se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební 
komisi předkládat návrhy, pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a 
způsobem uvedeným v odstavci 4. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním 
zasedáním okrskové volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být 
neprodleně jmenován nový zapisovatel.  
  
 

§ 21  
 
 (1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) název kraje,  
b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,  
c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo 
údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez 
politické příslušnosti"),  

d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,  
e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a 

příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  
f) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,  
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g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,  
h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí;14) v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a 
podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických 
hnutí, které ji tvoří.  

  
(2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení 

kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 
popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k 
tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na 
prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo 
datum narození.  
 
 
 (3) Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše 
o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.15)  
  
 (4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již 
doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.  
  
 (5) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého 
zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého 
zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí 
být doručeno krajskému úřadu.  
 

§ 26a 
 

Voličské průkazy 
  
 (1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost 
do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se 
vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou 
vyhlášeny volby. 
  
 (2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 
osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní 
úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
  
 (3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb 
ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 
 

§ 41 
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Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu 

 
 (1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební 
komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a 
výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně 
Českému statistickému úřadu na pracovišti v sídle pověřeného obecního úřadu. 
  
 (2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, 
budou ve spolupráci s předsedou okrskové volební komise nebo jím pověřeným členem 
okrskové volební komise na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen 
okrskové volební komise k opravě těchto chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování 
zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve 
volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k 
odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování. 
  
 (3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží 
předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise písemný 
doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku 
byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že 
okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den voleb ukončit. Tím není dotčen § 
45. 
  
 (4) Předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební 
komise předá výsledek hlasování za volební okrsek členům okrskové volební komise. 
Politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována a které nemají v okrskové volební komisi zastoupení, zašle předseda okrskové 
volební komise neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu 
zmocněnce. 
  
 (5) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu 
povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 37), popřípadě ve lhůtě 
stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za kraj zpracován bez tohoto 
volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku 
nepřihlíží. 
  
 (6) Okrsková volební komise zapečetí druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku 
hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, doklad o 
převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené 
krajským nebo pověřeným obecním úřadem a předá je spolu s ostatní volební dokumentací do 
úschovy obecnímu úřadu. 
 

§ 42  
 

Zjišťování výsledku voleb v kraji  
 
 (1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla v kraji 
zaregistrována, sdělí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje kontaktní 
adresu krajskému úřadu. Český statistický úřad sdělí neprodleně těmto politickým stranám, 
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politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k pracovišti na krajském 
úřadě za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje v elektronické formě; 
připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.  
  
 (2) (1) Český statistický úřad na pracovišti u krajského úřadu zajistí převzetí výsledků 
hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě 
odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního úřadu (§ 41), a zpracování celkového 
výsledku voleb v kraji (§ 43).  
  
 (3) (2) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb do 
zastupitelstva kraje a předá ho krajskému úřadu. Dále v takovém počtu stejnopisů, aby je 
obdržela každá politická strana, politické hnutí a koalice v kraji.  
  
 (4) (3) V zápise o výsledku voleb do zastupitelstva kraje se uvede  
  
a) počet volebních okrsků v kraji a počet okrskových volebních komisí, které předaly 

výsledek hlasování,  
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů v kraji,  
c) celkový počet voličů v kraji, kterým byly vydány úřední obálky,  
d) počet odevzdaných úředních obálek za kraj celkem,  
e) celkový počet platných hlasů odevzdaných v kraji pro jednotlivé politické strany, politická 

hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů v kraji,  
f) počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty,  
g) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva kraje, a kandidátů, kteří se 

stali jejich náhradníky, a to v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic.  
  
 (5) (4) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje podepíše  
  
a) ředitel krajského úřadu,  
b) pověřený zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,  
c) pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu.  
  
 (6) (5) Krajský úřad předá jeden stejnopis zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva 
kraje Státní volební komisi. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.  
   

(7) Český statistický úřad zašle neprodleně zápis o výsledku voleb na úrovni kraje v 
písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž 
kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické 
formě. Souhrnné informace musí zahrnovat i výsledky z jednotlivých okrskových volebních 
komisí.  
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Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů 

 
 

§ 4  
 

Právo volit  
 
 (1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan 
obce4) za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a 
konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu,5) a státní občan 
jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k 
trvalému pobytu státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou 
dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území37) nebo 
povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním 
městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, 
(dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním 
postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města 
Prahy6) má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto 
městském obvodu nebo městské části.  
CELEX 12012E 
CELEX 12012P 
CELEX 31994L0080 
  

 (2) Překážkami výkonu volebního práva jsou 
 a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 
 b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva7), 
 c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu8), nebo 
 d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby, 9) vyžaduje-li to plnění povinností z této 
služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí. 10) služby vojáka z povolání 
v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 
____________________  
4)  § 16 zákona č. 128/2000 Sb. 
    § 6 zákona č. 131/2000 Sb. 
5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel). 
6)  § 15 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 
     § 4 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. 
7)  § 55 až 65 občanského zákoníku. 
8)  § 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. a zákona č. 258/2000 Sb. 
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9)  § 16 až 18 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních 
úřadech (branný zákon). 

10) § 40 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 
  

37) § 87a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 5  

 
Právo být volen  

 
 (1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka 
ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva městského 
obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního 
města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva 
podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské 
části přihlášen k trvalému pobytu.  
CELEX 12012E 
CELEX 12012P 
CELEX 31994L0080 
  
 (2) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města 
nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, 
města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy zařazeným do 
obecního nebo městského úřadu této obce nebo města nebo Magistrátu hlavního města Prahy; 
funkce člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí 
vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo městské 
části a s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného územně 
členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy; funkce člena zastupitelstva územně 
členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou 
zaměstnancem zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské části tohoto města; 
funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního 
města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou 
zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu11) nebo krajského nebo finančního 
úřadu.  
  
 (3) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města, 
hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dále jen "zastupitelstvo obce") 
je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní 
správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, města, územně členěného 
statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dále jen 
"obec"), nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, v 
hlavním městě Praze primátorem hlavního města Prahy nebo starostou městské části, 
hejtmanem nebo radou kraje, obce, města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo 
městské části.  
  
 

§ 9  
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Český statistický úřad  
 
 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 
výsledků voleb do zastupitelstev obcí, vyhotovuje příslušné programové vybavení pro účely 
zpracování výsledků voleb a poskytuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí.  
  
 (2) Český statistický úřad dále  
  
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí17) podle 
odstavce 1 na pracovištích vytvářených u Státní volební komise, u krajských úřadů, 
pověřených obecních úřadů, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí a ve městech 
Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a městských obvodů; při tom spolupracuje s 
Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady,  
  
b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,  
  
c) zpracovává celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,  
  
d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do 
zastupitelstev obcí,  
  
e) pro jednotlivá pracoviště podle písmene a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického 
úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev obcí a potřebný 
počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich 
školení,  
  
f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a 
zpracování výsledku hlasování,  
  
g) vydává písemný doklad ve formě počítačové sestavy, který osvědčuje okrskovým volebním 
komisím, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat 
bezchybně,  
  
h) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zabezpečuje předání souhrnných informací o 
výsledku voleb na úrovni obcí v písemné formě volebním stranám, jejichž kandidátní listina 
byla pro volby do zastupitelstva obce zaregistrována; v rámci technického řešení podle 
odstavce 1 také zabezpečuje předávání informací v elektronické formě u krajských úřadů 
nebo pověřených obecních úřadů, 
 
 
  
i) h) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran,  
  
j) i) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení 
použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí,  
  
k) j) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí na 
vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,  
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l) k) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzatých od okrskových volebních 
komisí do úschovy nejpozději 10 dnů po ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu.  
  
 (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 
2 písm. e), je oprávněn  
  
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 40 odst. 1),  
  
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na 
technickém nosiči dat (§ 43 odst. 1),  
  
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování 
(§ 43 odst. 2),  
  
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise po převzetí bezchybného zápisu 
o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 3),  
  
e) poskytovat předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce (§ 43 odst. 3),  
  
f) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 1 a 3),.  
  
g) zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni obce na adresu zmocněnců 
volebních stran a na adresu nezávislých kandidátů (§ 49). 
 
 

 § 12  
 

Pověřený obecní úřad  
 
 (1) Pověřený obecní úřad  
  
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do 
jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),  
  
b) informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí 
obecní úřady podle § 6 písm. f), o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem 
voleb,  
  
c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí 
náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 
písm. f),  
  
d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou 
obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),  
  
e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a 
pracovních sil,  
  
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním 
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obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem 
voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 
g) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s 
výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),  
  
h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí a 
městských obvodů,  
  
i) zajišťuje archivaci volební dokumentace,  
  
j) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,  
  
k) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.  
  
 (2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,20) je 
oprávněn  
  
a) převzít kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),  
  
b) potvrdit podání kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),  
  
c) projednat a registrovat kandidátní listiny (§ 23),  
  
d) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 22 odst. 4),  
  
e) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí 
kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 3 až 5),  
  
f) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 24 odst. 3),  
  
g) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 24 odst. 4),  
  
h) vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3),  
  
i) podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 3),  
  
j) provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).  
  
 

(3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic 
využívá  
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,  
c) údaje z informačního systému cizinců.  
  
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou  
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a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),  
c) adresa místa pobytu,  
d) datum narození,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. , 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
   

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou  
  
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) adresa místa trvalého pobytu,  
e) omezení svéprávnosti. , 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
 
 (6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou  
  
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  
e) omezení svéprávnosti,  
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí, 
f) g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do 

zastupitelstev obcí.  
  
 (7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu 
z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných 
do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k 
trvalému pobytu v rozsahu podle odstavce 6. 
CELEX 31994L0080 

 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
  
 (9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  
  
 
 

§ 15  
 

Starosta 
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 (1) Starosta 
 
a) stanovuje zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

stálé volební okrsky,  
b) informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce,  
c) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,  
d) stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby 
počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být 
okrsková volební komise čtyřčlenná,  

e) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 
dnů přede dnem voleb,  

f) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),  
g) poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o 

počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů 
přede dnem voleb,  

h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.  
 

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 
delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu místa 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování a současně toto oznámení vyvěsí na 
úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na 
úřední desce. 

 
§ 17  

 
 (1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní 
občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci na území České republiky, případně přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 
odst. 1, a  
 a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,  
  
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a  
  
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební 
komise vytvořena.  
CELEX 31994L0080 
  
 (2) Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro 
volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho 
člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve 
kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného 
počtu členů okrskové volební komise podle § 15 odst. 1 písm. d), jmenuje členy na 
neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod 
stanovený počet v průběhu voleb do zastupitelstva obce a nejsou-li náhradníci z týchž 
volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, jmenuje starosta na neobsazená místa 
další členy komise.  
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 (3) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 2 věty první se rozumí doručení 
jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, 
kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební 
strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může 
obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci 
zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.  
  

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich 
seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické 
podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí na kopii 
seznamu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o 
cizince podle § 4 odst. 1, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického 
hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, 
popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a 
která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého 
kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu 
pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do 
které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; 
pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam 
podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební 
strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů 
a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.  

 
(4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 
Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný 
zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.  
  
 (5) Členství v okrskové volební komisi zaniká  
  
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52),  
  
b) úmrtím,  
  
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 
funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,  
  
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 
okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval nebo jmenoval, nebo  
  
e) ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti bez 
souhlasu komise déle než 3 hodiny.  
  
 (6) Zapisovatel, kterým může být pouze státní občan České republiky, je členem 
okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové 
volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy, 
pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v 
odstavci 4. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební 
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komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být neprodleně jmenován nový 
zapisovatel.  
  

§ 21  
 

Kandidátní listiny  
 
 (1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. 
Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní 
listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může 
volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.  
  
 (2) Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě 
obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou 
zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, 
ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).  
  
 (3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb 
registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou 
zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. 
Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) 
nebo nezávislému kandidátu. 
 
 (4) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, 
připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její 
kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební 
strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. 
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu, případně přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 
odst. 1, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také 
podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto 
zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný 
počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede 
dnem voleb.  
CELEX 31994L0080 
 

§ 22  
 
 (1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) název zastupitelstva obce,  
b) označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,  
c) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s 

uvedením názvu politických stran a politických hnutí,  
d) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na 

části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, případně přechodnému pobytu, jde-li 
o cizince podle § 4 odst. 1, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, 
nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez 
politické příslušnosti"),  
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e) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,  
f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,  
g) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,  
h) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení 

politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o 
nezávislého kandidáta,  

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li 
kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení 
funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační 
jednotky, je-li ustavena.15)  
CELEX 31994L0080 
  
 (2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí 
počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva 
obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební 
obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto 
volebním obvodu voleno. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, 
volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů 
volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé 
číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již 
doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.  
  

(3) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení 
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 
popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k 
tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na 
prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. 
 
 
 

 
 
  (4) Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, 
která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s 
omezenou svéprávností7) nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého 
zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení 
tohoto odvolání registračnímu úřadu.  
  
 

§ 25 
 

Hlasovací lístky 
  

 (1) Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků. 
  
 (2) V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů 
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zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví 
hlasovacího lístku též označení volebního obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být v 
daném obvodu zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušné obce téže barvy, 
které musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro 
volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným pruhem. 
  
 (3) Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v 
pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou 
umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v 
následující řadě. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt podle 
§ 23 odst. 3, popřípadě podle § 23 odst. 6. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným 
číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto 
sloupci alespoň 2 kandidáti. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, věk, 
povolání, část obce, nebo nečlení-li se obec na části, obec, ve které je kandidát přihlášen k 
trvalému pobytu, případně přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a název 
politické strany nebo politického hnutí, jejímž je kandidát členem, popřípadě údaj o tom, že je 
bez politické příslušnosti. Je-li volební stranou sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů, uvede se navíc i označení politické strany nebo politického 
hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta. Je-li volební 
stranou koalice politických stran a politických hnutí, uvede se navíc označení politické strany 
nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. Názvy politických stran a politických hnutí 
se uvádějí ve zkratce.15) Před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo kandidáta 
označené arabskou číslicí. Správnost údajů o volební straně a jejích kandidátech na 
hlasovacím lístku má právo zmocněnec volební strany, o nezávislém kandidátovi tento 
kandidát, ověřit před jeho vytištěním, pokud tohoto práva využije do 2 pracovních dnů po 
výzvě registračního úřadu. 
CELEX 31994L0080 
  
 (4) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny 
oboustranně, přičemž pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech 
musí být použito stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky použito papíru téže 
barvy, jakosti a rozměrů. 
  
 (5) Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není 
starosta, zajistí povinnost starosty podle věty prvé místostarosta; není-li v obci ani 
místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu a v hlavním městě Praze ředitel 
Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu"). 
  
 (6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se 
hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách 
ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje. 
 ____________________  
 15) § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve znění zákona č. 340/2000 Sb. 

 
§ 26 
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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. Identifikační údaje, 
údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o volebních okrscích 
zapisuje do registru územní identifikace, adres a nemovitostí editor těchto údajů, 
kterým je starosta, a to prostřednictvím informačního systému územní identifikace. 
  
 (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. 
  
  
  

§ 28  
 

Seznamy voličů  
 
 (1) Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k 
trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní 
žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto 
zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého 
seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva 
volit.  
CELEX 31994L0080 
  
 (2) Občan, který po sestavení stálého seznamu voličů nabude nebo pozbude práva 
volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Každý volič může být zapsán 
pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů (dále jen 
"seznam"). Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v 
seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 
48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět 
nelze.  
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(3) U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva (§ 4 odst. 2), se 
tato skutečnost poznamená v seznamu.  
  
 (4) Dva dny přede dnem voleb obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře. Okrskovým 
volebním komisím předá výpisy ze seznamu, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v 
jejich volebním okrsku; výpisy ze seznamu obsahují poznámku podle odstavce 3.  
 

§ 33 
 

Zásady hlasování  
 
 (1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.  
  
 (2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se 
dostavili do volební místnosti.  
  
 (3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem25) nebo 
cestovním pasem České republiky,26) jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu27) nebo 
potvrzením o přechodném pobytu37). Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové 
volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za 
chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.  
CELEX 31994L0080 
  
 (4) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat 
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a 
umožní mu hlasování.  
  
 (5) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno.  
  
 (6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové 
volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.  
  
 (7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v 
den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové 
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.  
  

§ 43 
 

Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu 
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 (1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební 
komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a 
výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně 
Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu, s výjimkou 
hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně; v těchto městech předá předseda 
okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise 1 stejnopis zápisu o 
průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči 
neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u úřadu městské části v hlavním městě 
Praze a u úřadu městské části nebo městského obvodu ve městech Brno, Ostrava a Plzeň. 
  
 (2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, 
budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové 
volební komise zmocněn k opravě chyb v zápisu o průběhu a výsledku hlasování, ve 
spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen 
okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je 
možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a 
výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o 
průběhu a výsledku hlasování. Nesplnění povinnosti okrskové volební komise odevzdat na 
výzvu Českého statistického úřadu zápis o průběhu a výsledku hlasování podle odstavce 1 do 
24 hodin po ukončení hlasování podle § 39, popřípadě ve stanovené lhůtě je důvodem pro 
vyhlášení opakovaného hlasování (§ 54) v příslušném volebním okrsku. 
  
 (3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží 
předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný 
doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku 
byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda okrskové volební komise nebo 
pověřený člen okrskové volební komise z obce, ve které byl vytvořen pouze 1 volební okrsek, 
převezme zároveň předběžné výsledky voleb do zastupitelstva této obce a předá je starostovi, 
který je zveřejní způsobem v místě obvyklým. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že 
okrsková volební komise může své zasedání ukončit. Tím není dotčen § 52. 
  
 (4) Předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise 
předá výsledek hlasování za volební okrsek členům okrskové volební komise. Volebním 
stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v okrskové volební 
komisi zastoupení, zašle předseda okrskové volební komise prostřednictvím obecního úřadu 
neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce nebo 
nezávislého kandidáta. 
  
 (5) Okrsková volební komise zapečetí druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku 
hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamů, doklad o převzetí 
výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené pověřeným 
obecním úřadem nebo krajským úřadem a předá je spolu s ostatní volební dokumentací do 
úschovy obecnímu úřadu. 
 

§ 44 
 
 Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, může sdělit 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce kontaktní adresu pověřenému 
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obecnímu úřadu nebo krajskému úřadu. Český statistický úřad neprodleně sdělí volebním 
stranám parametry pro technické připojení k pracovišti u pověřeného obecního úřadu nebo 
krajského úřadu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni obce v 
elektronické formě; připojení si zabezpečují volební strany na vlastní náklady. 
 

§ 49  
 

Informování volebních stran při volbách do zastupitelstev obcí  
 
 Český statistický úřad zašle neprodleně souhrnné informace o výsledku voleb do 
zastupitelstev obcí ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu v písemné formě 
zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina byla v obci 
zaregistrována, a na vyžádání jim předá informace o výsledku voleb na úrovni pověřeného 
obecního úřadu nebo kraje v elektronické formě.  
 

§ 58 
 

Nové volby 
  
 (1) Nové volby do zastupitelstva obce podle tohoto zákona se konají, 
  
a) jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží o více než polovinu oproti počtu určenému 
podle zákona a nejsou-li náhradníci podle § 56, 
b) jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 a nejsou-li náhradníci podle § 
56, 
c) dojde-li ke vzniku nové obce, 
d) dojde-li ke vzniku nové městské části nebo nového městského obvodu, 
e) dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle zvláštního právního předpisu.29) 
 
 (2) V posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev obcí se nové volby 
nekonají. 
  
 (3) Pro nové volby se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně s výjimkou vytvoření 
pracoviště Českého statistického úřadu u krajského úřadu podle § 9 odst. 2 písm. a) a s 
výjimkou § 9 odst. 2 písm. h) a § 44. Informace o výsledku voleb v obci zašle v písemné 
formě zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina byla 
pro nové volby do zastupitelstva obce zaregistrována, Český statistický úřad. 
 

(3) Pro nové volby se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně s výjimkou 
vytvoření pracoviště Českého statistického úřadu u krajského úřadu podle § 9 odst. 2 
písm. a). 
  
 (4) Nastane-li důvod pro konání nových voleb podle odstavce 1, zašle prostřednictvím 
krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Obdobně postupuje 
primátor hlavního města Prahy, který zasílá návrh Ministerstvu vnitra. Nové volby vyhlásí 
ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu podle věty první. 
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Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  
a o změně některých zákonů 

 
 

§ 5  
 

Právo volit  
 
 (1) Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan 
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského 
státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen 
k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky držitelem 
potvrzení o přechodném pobytu24) na území nebo povolení k trvalému pobytu (dále jen 
"volič").  
CELEX 12012E 
CELEX 12012P 
CELEX 31993L0109 
  
 (2) Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území 
České republiky jsou:  
  
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,3)  
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).  
 
 (3) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze 
jednou.  
------------------------ 
24) § 87a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 6  
 

Právo být volen  
 
 (1) Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen 
každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu, který je na území České 
republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu 
nebo k přechodnému pobytu na území České republiky držitelem potvrzení o přechodném 
pobytu24) na území nebo povolení k trvalému pobytu, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
21 let, není omezena jeho svéprávnost k výkonu volebního práva4), a jde-li o občana jiného 
členského státu, není v členském státě, jehož je státním občanem (dále jen "členský stát 
původu"), zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. Jde-li o občana jiného 
členského státu, který je zároveň občanem více členských států, nesmí být zbaven práva být 
volen do Evropského parlamentu ani v jednom z nich.  
CELEX 12012E 
CELEX 12012P 
CELEX 31993L0109 
  
 (2) Každý může v týchž volbách do Evropského parlamentu kandidovat pouze jednou.  
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§ 9  

 
Ministerstvo vnitra  

 
 (1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem na úseku voleb do Evropského 
parlamentu na území České republiky, který pro účely voleb do Evropského parlamentu plní 
rovněž úlohu komunikační centrály pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými 
státy. Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní údaje na komunikační centrálu 
a jejich změny.  
  
 (2) Ministerstvo vnitra  
  
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do 
Evropského parlamentu na území České republiky,  
  
b) projednává a registruje kandidátní listiny,  
  
c) informuje prostřednictvím krajských úřadů starosty o registraci kandidátních listin a 
poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž 
kandidátní listiny byly zaregistrovány,  
  
d) přijímá od obcí z jiných členských států informace o voličích, kteří jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a kteří projevili vůli 
hlasovat nebo kandidovat v těchto obcích v jiném členském státě,  
  
e) zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po podání kandidátní listiny 
informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro 
volby do Evropského parlamentu podané na území České republiky, a současně zasílá 
prohlášení tohoto kandidáta za účelem ověření, zda kandidát nebyl zbaven práva být volen, a 
pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů, zda 
státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven 
práva být volen,  
  
f) plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů vedenými 
zastupitelskými úřady a stálým seznamem voličů podle zvláštního právního předpisu,8)  
  
g) poskytuje prostřednictvím krajských úřadů obecním úřadům seznam komunikačních 
centrál jiných členských států,  
  
h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni krajů poté, co se 
stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,  
  
i) zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,  
 
 
j) archivuje volební dokumentaci,  
  
k) plní další úkoly podle tohoto zákona.  
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 (3) Ministerstvo vnitra pro účely registrace kandidátních listin a ověřování, zda státní 
občan České republiky, který kandiduje v jiném členském státě, nebyl zbaven práva být 
volen, využívá   
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,  
c) údaje z informačního systému cizinců. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou  
  
a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),  
c) adresa místa pobytu,  
d) datum narození,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.  
  
 (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou  
  
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) adresa místa trvalého pobytu,  
e) omezení svéprávnosti., 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.  
 
 (6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou  
  
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,  
f) omezení svéprávnosti,  
g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí, 
g) h) údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu.  
  

   
 

(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z 
informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přihlášených v obci k trvalému 
pobytu nebo k přechodnému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.  
CELEX 31993L0109 
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 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
  
 (9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  
  
 
 
 

 
§ 16 

 
Starosta 

  
 (1) Starosta 
 
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb (§ 32) v obci, městě, statutárním 

městě, které není územně členěno, v městském obvodu nebo městské části města se 
zvláštním postavením, které je územně členěno, nebo v městské části hlavního města Prahy 
(dále jen "obec"),  

b) zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům,  
c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku nejpozději 60 dnů přede dnem 

voleb minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 
5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise 
čtyřčlenná,  

d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů 
přede dnem voleb,  

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),  
f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla 

zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce 
obecního úřadu nejpozději 45 dnů přede dnem voleb,  

g) plní další úkoly podle tohoto zákona.  
 

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 
delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu místa 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování a současně toto oznámení vyvěsí na 
úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na 
úřední desce. 

 
§ 18  

 
Okrsková volební komise  

 
 (1) Okrsková volební komise  
  
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,  
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,  
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHKKB)

aspi://module='ASPI'&link='62/2003%20Sb.%252332'&ucin-k-dni='30.12.9999'


40 

 

d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1).  

  
 (2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan 
jiného členského státu,  
  
a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,  
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a  
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.  
  
 (3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do 
Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem 
voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto 
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 16 odst. 1 
písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, 
kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do 
Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na 
neobsazená místa další členy komise.  
  
 (4) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení jejich 
seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky (dále jen "místo 
pobytu") člena, popřípadě náhradníka, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a 
které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do 
které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud 
tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.  
  

(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich 
seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické 
podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí na kopii 
seznamu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o 
občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, 
politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto 
úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu 
přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu 
elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební 
komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, 
zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec 
politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení 
delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena. 

 
(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební 
komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." 
Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění 
slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke 
svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, že 
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rozumím textu, který podepisuji."  
  
 (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká  
  
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 50),  
b) úmrtím,  
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,  
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,  
e) pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu,  
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost trvá déle než 3 hodiny.  
  
 (7) Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním 
okrskové volební komise. Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, 
při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může 
okrskové volební komisi předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel 
skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Starosta odvolá zapisovatele, který 
přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně 
jmenuje nového zapisovatele. Zapisovatelem může být jmenován občan České republiky nebo 
občan cizího státu; občan cizího státu může být jmenován zapisovatelem jen za předpokladu, 
že je úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního 
předpisu.10)  
 

§ 22  
 

Náležitosti kandidátních listin  
 
 (1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a složení koalice,  
b) jména a příjmení kandidátů, datum narození, údaj o pohlaví kandidátů, jejich povolání, 

obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu podle 
zvláštního právního předpisu (dále jen "obec pobytu"), název politické strany nebo 
politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické 
strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),  

c) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,  
d) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením 

místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, 
místa pobytu případně přechodnému pobytu na území České republiky, jde-li o 
občana jiného členského státu; politická strana, politické hnutí nebo koalice může 
navrhnout náhradníka zmocněnce s uvedením jeho jména a příjmení a místa, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu 
případně přechodnému pobytu na území České republiky, jde-li o občana jiného 
členského státu,  

e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,  
f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,  
g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 
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strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména, příjmení, označení funkcí a 
podpisy osob oprávněných jednat jménem politických stran a politických hnutí, které ji 
tvoří.  

CELEX 31993L0109 
  

(2) Ke kandidátní listině musí být přiložen doklad o státním občanství kandidáta a 
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou 
známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Evropského 
parlamentu, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do 
Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě. V prohlášení kandidát dále uvede 
místo trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místo pobytu a datum 
narození. Prohlášení kandidáta může být učiněno v českém jazyce nebo v některém z 
pracovních jazyků Evropské unie podle § 4.  
 
 
 (3) Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede kromě údajů uvedených v 
odstavci 2 v prohlášení místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském 
státě původu, připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním 
rozhodnutím zbaven práva být volen, a ke kandidátní listině předloží doklady uvedené v 
odstavci 2 větě první.  
 
  (4) Nejvyšší počet kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice 
uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu 
volených na území České republiky.  
  
 (5) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb již nelze doplňovat do kandidátní 
listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.  
  
 (6) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, 
která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s 
omezenou svéprávností4) nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je 
politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka 
může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká 
okamžikem doručení tohoto odvolání Ministerstvu vnitra. Navrhla-li politická strana, 
politické hnutí nebo koalice náhradníka zmocněnce, stává se tento náhradník zmocněncem 
okamžikem doručení odvolání zmocněnce Ministerstvu vnitra.  

 
 

§ 29 
 

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
 

 (1) Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden v 
dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli 
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u 
obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k 
přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o 
zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
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CELEX 31993L0109 
 
 (2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, 
ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl 
dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Při podání žádosti 
podle odstavce 1 se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti. 
  
 (3) Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů 
podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u 
obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu14) veden, žádost o přenesení svých 
údajů z dodatku stálého seznamu14) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
K této své žádosti přiloží čestné prohlášení podle odstavce 2. Při podání žádosti se občan 
jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti. 
  
 (4) Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost 
vyřízena. 
 ____________________  
 14) Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. 

 
§ 30 

 
Voličský průkaz  

 
 (1) Voličský průkaz vydává  
 
a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je 
tento seznam veden,  
 
b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho 
územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským 
úřadem.  
  

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo 
zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, 
obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném 
členském státě.  

 
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 

osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo 
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo 
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zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo 
zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní nebo zastupitelský úřad 
voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis 
do seznamu voličů v jiném členském státě. 

 (3) Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu 
k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.  
  

§ 62 
 

 (1) Přestupku se dopustí volič, který požádal o zápis do volební evidence v jiném 
členském státě a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu v 
České republice. K projednání přestupku je příslušný pověřený obecní úřad podle místa 
trvalého pobytu nebo místa pobytu voliče. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 
000 Kč; pokuta je příjmem státního rozpočtu. Na projednání přestupku se vztahuje zvláštní 
právní předpis.21) 
CELEX 31993L0109 
  
 (2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede 
dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České 
republiky zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný 
krajský úřad podle místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické osoby, která předvolební 
a volební průzkumy zveřejní. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Na 
ukládání pokuty se vztahuje zvláštní právní předpis.21) 
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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 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  2 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.  

 
§ 8 

 
Ministerstvo vnitra  

 
 (1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem pro volbu prezidenta.  
  
 (2) Ministerstvo vnitra  
a) sjednocuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení volby 
prezidenta,  
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b) registruje kandidátní listiny,  
  
c) předává neprodleně Českému statistickému úřadu kopie kandidátních listin k založení 
registru kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta, seznam zaregistrovaných 
kandidátních listin a průběžně jej informuje o změnách v údajích o kandidátech,  
  
d) prostřednictvím krajských úřadů informuje starosty o tom, kdo má právo delegovat členy a 
náhradníky do okrskové volební komise; zároveň tuto informaci zveřejní na svých 
internetových stránkách určených pro volby,  
  
e) informuje Státní volební komisi o registraci kandidátních listin,  
  
f) zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,  
 
g) zveřejňuje na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o podmínkách a 
způsobu hlasování,  
  
h) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovou volební 
komisí,  
  
i) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni kraje a 
hlavního města Prahy poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,  
  
j) plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů a stálými seznamy 
voličů podle jiného právního předpisu7),  
  
k) archivuje volební dokumentaci, včetně volební dokumentace předané Ministerstvem 
zahraničních věcí,  
  
l) plní další úkoly podle tohoto zákona.  
 
V A R I A N T A  I 
 
 (3) Pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá Ministerstvo 
vnitra  
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel8),  
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.,  
c) údaje z informačního systému evidence občanských průkazů, 
d) údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů.  
  
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou  
  
a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),  
c) adresa místa pobytu,  
d) datum narození,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
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f) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, 
g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
  

 (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou  
  
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) adresa místa trvalého pobytu,  
e) omezení svéprávnosti., 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
 

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
b) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v 

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil, 

d) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu, 
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 

průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu. 
   

(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou 
 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
b) číslo cestovního pasu, 
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v 

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil, 

d) datum skončení platnosti cestovního pasu, 
e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo 

neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
  
 (6) (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, 
se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav.  
  
 (7) (9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  

  
V A R I A N T A  II 
 
(3) Pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá Ministerstvo vnitra  
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel8),  
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.  
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 (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou  
  
a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),  
c) adresa místa pobytu,  
d) datum narození,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
  

 (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou  
  
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,  
b) datum narození,  
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
d) adresa místa trvalého pobytu,  
e) omezení svéprávnosti., 
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 
  
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav.  
  
 (7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

§ 14  
 

Starosta 
 (1) Starosta  
  
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání volby prezidenta v obci,  
b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,  
c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

volby prezidenta minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů 
byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební 
komise čtyřčlenná,  

d) zveřejňuje na úřední desce do 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a 
sídle volebních okrsků,  

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“),  
f) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů 

přede dnem volby prezidenta,  
g) jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise,  
h) plní další úkoly podle tohoto zákona.  
  
 (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise doručuje starosta 
do vlastních rukou delegovaných a jmenovaných zástupců a současně jej zveřejní na úřední 
desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.  
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(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu místa 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování a současně toto oznámení vyvěsí na 
úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na 
úřední desce. 

 
§ 18  

 
Členství v okrskové volební komisi  

 
 (1) Členem okrskové volební komise může být občan,  
  
a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,  
b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a  
c) který není kandidátem na prezidenta republiky.  
  
 (2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a 
jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout 
kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, 
politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně 
nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v 
Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně 
příslušném zastupitelstvu kraje.  
  
 (3) Seznam členů a náhradníků podle odstavce 2 lze zaslat nebo osobně doručit 
starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky. Seznam musí 
obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu 
pro doručování nebo elektronickou adresu člena, popřípadě náhradníka, podpis osoby 
oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo podpis občana, který 
je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní 
listina byla zaregistrována, popřípadě podpisy osob, které jsou k tomuto úkonu písemně 
pověřeny a které kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do 
které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud 
tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.  
  

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich 
seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické 
podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí na kopii 
seznamu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, 
který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná 
kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla 
k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží.  
Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu 
elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební 
komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, 
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zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná 
jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn 
navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina 
byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků 
podle odstavce 2 pověřena. 
 

(4) Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební 
komise podle § 14 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na 
neobsazená místa starosta.  
  
 (5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na 
svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 
Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“. Slib skládá delegovaný nebo 
jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise, jehož se účastní, tak, že se 
podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.  
  
 (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká  
  
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 58),  
b) úmrtím člena okrskové volební komise,  
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; předseda okrskové volební komise předá písemné 
prohlášení o vzdání se své funkce člena okrskové volební komise místopředsedovi 
okrskové volební komise,  

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 
okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,  

e) pozbytím státního občanství České republiky člena okrskové volební komise,  
f) nastane-li u člena okrskové volební komise překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nebo  
g) ve dnech volby prezidenta, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a 

jeho nepřítomnost trvá déle než 3 hodiny.  
  
 (7) Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové 
volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá 
náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka 
delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta 
republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového 
člena okrskové volební komise.  
  
 (8) Za člena, jehož členství zaniklo podle odstavce 6, povolá předseda okrskové 
volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí 
nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta 
na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována; náhradník 
se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle odstavce 5. Není-li předseda 
okrskové volební komise ustanoven, povolá náhradníka podle věty první starosta. V případě, 
kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod starostou stanovený počet v průběhu 
volby prezidenta a nejsou-li náhradníci podle odstavce 2, jmenuje starosta na neobsazená 
místa do stanoveného počtu další členy okrskové volební komise.  
  

§ 21  
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Podání kandidátní listiny  

 
V A R I A N T A  I 
 (1) Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců (dále jen „navrhující 
poslanci“) nebo nejméně deset senátorů (dále jen „navrhující senátoři“), anebo občan, který 
dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany 
oprávněnými volit prezidenta republiky (dále jen „navrhující občan“).  
 
V A R I A N T A  II 

(1) Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců (dále jen „navrhující 
poslanci“) nebo nejméně deset senátorů (dále jen „navrhující senátoři“), anebo občan, který 
dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 8000 občany 
oprávněnými volit prezidenta republiky (dále jen „navrhující občan“).  
 

(2) Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze 
jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.  
  
 (3) Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem volby prezidenta 
Ministerstvu vnitra. Dnem podání kandidátní listiny je zahájeno řízení o registraci kandidátní 
listiny. Ministerstvo vnitra informuje zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících 
senátorů anebo navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího 
občana, že kandidátní listinu obdrželo a kdy bylo zahájeno řízení. 
 
 

§ 22 
 

Zmocněnec 
  
 (1) Zmocněncem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je takto označena 
na kandidátní listině; zmocněnec své zmocnění přijímá vlastnoručním podpisem na kandidátní 
listině. Zmocněncem nemůže být osoba s omezenou svéprávností4) nebo kandidát na funkci 
prezidenta republiky. 
  
 (2) Navrhující poslanci nebo navrhující senátoři činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Navrhující občan může činit tyto úkony prostřednictvím 
svého zmocněnce nebo sám. 
  
 (3) Zmocněnec činí podání osobně, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v listinné 
podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo 
dodané prostřednictvím datové schránky. 
  
 (4) Zmocněnec má právo nahlížet do podkladů pro registraci, činit si výpisy a 
požadovat pořízení kopií v souvislosti s kandidátní listinou, na níž je označen zmocněncem. 
  
 (5) Svého zmocněnce mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě 
navrhující občan, odvolat nebo se zmocněnec může svého zmocnění vzdát; zmocnění zaniká 
okamžikem doručení podepsaného odvolání, popřípadě vzdání se zmocnění Ministerstvu 
vnitra. Odvolání, popřípadě nové zmocnění mohou navrhující poslanci nebo navrhující 
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senátoři, popřípadě navrhující občan, zaslat nebo doručit osobně, a to v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané 
prostřednictvím datové schránky. Obdobně postupuje i zmocněnec při vzdání se svého 
zmocnění. Dokud nebude určen nový zmocněnec, dokumenty zasílané podle tohoto zákona 
zmocněnci se pouze vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a 
zveřejní na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby; vyvěšením se 
považují za doručené, nestanoví-li tento zákon jinak. 
 

§ 24 
 

Volební účet 
  
 (1) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si nejpozději ke dni 
podání kandidátní listiny zřídit účet určený pro financování volební kampaně (dále jen 
„volební účet“). 
  
 (2) Volební účet musí být veden u banky se sídlem na území České republiky nebo 
u zahraniční banky vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím 
své pobočky. 
  
 (3) Veškeré finanční operace, jimiž se financuje volební kampaň, se uskutečňují 
prostřednictvím volebního účtu. Finanční prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze 
na financování volební kampaně. 
  
 (4) Na volební účet musí být ke dni podání kandidátní listiny převedeny veškeré 
finanční prostředky vybrané do tohoto dne na podporu kandidatury a na volební kampaň. 
Volební výbor do 5 dnů ode dne registrace kandidátní listiny zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně zašle Ministerstvu vnitra, 
a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem 
všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky, údaje o finančních 
prostředcích převedených na volební účet, a to s uvedením přehledu o původu těchto 
prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické 
osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, včetně uvedení její 
obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. 
Ministerstvo vnitra tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách určených 
pro volby. 
  
 (5) S finančními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze 
nakládat po dobu, po kterou se vede řízení ve věci porušení pravidel financování volební 
kampaně, nejméně však po dobu 120 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby. 
  
 (6) S částí finančních prostředků na volebním účtu nevyužitých na volební kampaň, 
která odpovídá částce, již má na základě rozhodnutí soudu ve věci porušení pravidel 
financování volební kampaně podle jiného zákona odvést volební výbor do státního rozpočtu, 
nelze nakládat, dokud volební výbor tuto částku do státního rozpočtu neodvede. Na úhradu 
této částky lze využít finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň. 
  
 (7) Do 30 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 5 nebo 6 se veškeré finanční 
prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň, s výjimkou finančních prostředků 
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využitých na úhradu odvodu do státního rozpočtu podle odstavce 6, převedou na sociální, 
zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a 
způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta republiky. 
  
 (8) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 6 nebo 7 
převedeny veškeré finanční prostředky nevyužité na volební kampaň. 
 
 
V A R I A N T A  I 

§ 25  
 

Náležitosti kandidátní listiny  
 
 (1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, 

zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, 
případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 
pobytu,  

b) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není 
členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti“),  

c) jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že 
se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum 
narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis; 
jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i datum, kdy 
poprvé bylo možné petici podepsat,  

d) jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících 
senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování 
nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede 
údaje obdobně,  

e) jméno a příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a podpis.  

  
 (2) Ke kandidátní listině se připojí  
  
a) vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není 

známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta, že nedal 
souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní 
listině vztahující se k jeho osobě a k volebnímu výboru a jeho členům jsou pravdivé; v 
prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození, 

 
 

b) potvrzení o zřízení volebního účtu včetně bankovního spojení a údaje o finančních 
prostředcích převedených na volební účet podle § 24 odst. 4 věty první.  

 
 (3) Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 
000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované 
podpisové archy. V záhlaví petice a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede 
skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho 
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jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující 
kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a 
adresu místa trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis. 
 
 (4) Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta 
republiky podepsaných na petici. V případě, že na podpisovém archu petice chybí některý z 
požadovaných údajů nebo je uveden neúplně, do celkového počtu se nezapočítá. 
 

(3) Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou 
alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou 
očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném 
podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury 
kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby 
prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch 
své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý 
pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního 
pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis. 
 

(4) Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta 
republiky podepsaných na petici. Do celkového počtu se nezapočítá občan, jehož podpis 
je uveden na podpisovém archu, který není opatřen záhlavím v souladu s odstavcem 3, 
nebo pokud chybí některý z údajů podle odstavce 3 věty čtvrté nebo je uveden neúplně. 
   

(5) Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně 
vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné 
údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do 
celkového počtu občanů podepsaných na petici.  
 

(6) Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % 
nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu 
(dále jen „druhý kontrolní vzorek“). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek 
vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo 
vnitra občany, u nichž zjistilo nesprávné údaje, z obou kontrolních vzorků do celkového 
počtu občanů podepsaných na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek 
vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od 
celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá 
chybovosti v obou kontrolních vzorcích. 
  
V A R I A N T A  II  

§ 25  
 

Náležitosti kandidátní listiny  
 
 (1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, 

zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, 
případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 
pobytu, 
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b) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát 
není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické 
příslušnosti“),  

c) jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že 
se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum 
narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis,  

d) jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících 
senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování 
nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede 
údaje obdobně,  

e) jméno a příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a 
podpis.  

  
 (2) Ke kandidátní listině se připojí  
  
a) vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není 

známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta, že nedal 
souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní 
listině vztahující se k jeho osobě a k volebnímu výboru a jeho členům jsou pravdivé; v 
prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození, 

 
 
b) potvrzení o zřízení volebního účtu včetně bankovního spojení a údaje o finančních 
prostředcích převedených na volební účet podle § 24 odst. 4 věty první.  

 
 (3) Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 
000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované 
podpisové archy. V záhlaví petice a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede 
skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho 
jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující 
kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a 
adresu místa trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis. 
 
 (4) Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta 
republiky podepsaných na petici. V případě, že na podpisovém archu petice chybí některý z 
požadovaných údajů nebo je uveden neúplně, do celkového počtu se nezapočítá.   

(5) Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně 
vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné 
údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do 
celkového počtu občanů podepsaných na petici.  
 

(6) Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % 
nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu 
(dále jen „druhý kontrolní vzorek“). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek 
vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo 
vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. 
Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více 
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než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na 
petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. 

 
(3) Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou 

alespoň 8 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou 
prohlášení občana oprávněného volit prezidenta republiky o podpoře kandidatury (dále 
jen „prohlášení o podpoře kandidatury“) dodaná v listinné podobě nebo v elektronické 
podobě na technickém nosiči dat, pokud jde o prohlášení o podpoře kandidatury 
poskytnutá elektronicky. Ministerstvo vnitra předá zmocněnci nebo navrhujícímu 
občanovi, nemá-li zmocněnce, potvrzení o převzetí petice obsahující informaci o počtu 
převzatých prohlášení o podpoře kandidatury v listinné podobě a o počtu prohlášení 
o podpoře kandidatury převzatých na technickém nosiči dat. 

(4) Prohlášení o podpoře kandidatury poskytne občan zmocněnci nebo 
navrhujícímu občanovi, nemá-li zmocněnce, a to v listinné podobě nebo elektronicky 
prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s totožností občana ověřenou 
způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo elektronicky 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Na prohlášení o podpoře 
kandidatury musí být uvedeno jméno, příjmení a rok narození podporovaného 
kandidáta na prezidenta a rok konání volby prezidenta a dále jméno, příjmení, datum 
narození a adresa místa trvalého pobytu občana podporujícího kandidaturu kandidáta 
nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá. Prohlášení o podpoře 
kandidatury v listinné podobě je opatřeno úředně ověřeným podpisem občana 
oprávněného volit prezidenta republiky. Prohlášení o podpoře kandidatury lze učinit 
pouze na formuláři, jehož závaznou podobu stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou. 

(5) Je-li prohlášení o podpoře kandidatury poskytnuto občanem elektronicky 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, jde-li o držitele poštovní licence, 
Hospodářskou komoru České republiky nebo banku, které byla Ministerstvem vnitra 
udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, činí výše 
poplatku, který mohou tato kontaktní místa veřejné správy od občana požadovat, 
nejvýše 30 Kč za každé občanem poskytnuté prohlášení o podpoře kandidatury. 

 (6) Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta 
republiky podepsaných na petici. Do celkového počtu se nezapočítá prohlášení o 
podpoře kandidatury, jestliže 

a) není na předepsaném formuláři,  
b) není opatřeno úředně ověřeným podpisem nebo není zasláno z datové schránky 

občana oprávněného volit prezidenta republiky postupem podle odstavce 4 anebo 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, 

c) na něm chybí některý z požadovaných údajů nebo je uveden neúplně,  
d) je občan oprávněný volit prezidenta republiky poskytl opakovaně pro téhož 

kandidáta, nebo 
e) je neposkytl občan oprávněný volit prezidenta republiky. 
 
 § 26   
 

Projednání a registrace kandidátních listin  
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 (1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem volby 
prezidenta podané kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, 
nemá-li náležitosti uvedené v § 25 odst. 1 a 2 nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, 
vyzve Ministerstvo vnitra zmocněnce navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo 
navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího občana, 
nejpozději 58 dnů přede dnem volby prezidenta, aby závady odstranil do 50 dnů přede dnem 
volby prezidenta. Výzvu k odstranění závad zašle Ministerstvo vnitra zmocněnci, popřípadě 
navrhujícímu občanovi, a současně ji vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní 
volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby. Za 
doručenou se výzva považuje dnem vyvěšení. Ve lhůtě do 50 dnů přede dnem volby 
prezidenta může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec nebo navrhující občan i bez 
výzvy Ministerstva vnitra.  
  
 (2) Ministerstvo vnitra rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede dnem volby prezidenta o 
registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže  
  
a) není podána v souladu s § 21,  
b) nemá náležitosti podle § 25 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,  
c) k ní není přiložena příloha podle § 25 odst. 2 nebo údaje v ní jsou nesprávné nebo neúplné,  

 
V A R I A N T A  I  
d) k ní není přiložena příloha petice podle § 25 odst. 3 nebo je-li na petici po odečtení občanů 

podle § 25 odst. 5 a 6 méně než požadovaných 50 000 občanů, nebo  
V A R I A N T A  II  
d) k ní není přiložena příloha petice podle § 25 odst. 3 nebo je-li na petici po odečtení občanů 

podle § 25 odst. 5 a 6 odst. 6 méně než požadovaných 50 000 8 000 občanů, nebo  
 
e) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti.  
 
 (3) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí 
kandidátní listiny v listinné a elektronické podobě a stejnopis tohoto rozhodnutí zašle do 
vlastních rukou zmocněnci navrhujících poslanců, zmocněnci navrhujících senátorů nebo 
zmocněnci navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícímu 
občanovi a kandidátovi uvedenému na kandidátní listině. Současně rozhodnutí zveřejní na 
svých internetových stránkách určených pro volby, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva 
vnitra v sídle Státní volební komise a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se 
rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.  
  

(4) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí obsahovat výrok, 
odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Ve výrokové části se uvede rozhodnutí ve věci 
s uvedením ustanovení tohoto zákona, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, 
které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě 
rozhodnutí o provedení registrace. V poučení se uvede, že je možné proti rozhodnutí podat 
opravný prostředek, v jaké lhůtě, od kterého dne se lhůta počítá, který orgán o opravném 
prostředku rozhoduje a kde se podává.  
  
 (5) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí dále obsahovat 
označení Ministerstva vnitra, označení navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo 
navrhujícího občana, jejich zmocněnců a kandidáta, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk 
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úředního razítka, jméno, příjmení, funkci a podpis úřední osoby k tomu oprávněné podle 
vnitřních předpisů Ministerstva vnitra nebo pověřené ministrem vnitra. V elektronické verzi 
rozhodnutí se na místě otisku úředního razítka tato skutečnost vyjádří slovy „otisk úředního 
razítka“ a dokument úřední osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem.  
  
 (6) Opravu zřejmých písařských nesprávností nebo zjevných chyb v počítání v 
rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny provede Ministerstvo vnitra na 
požádání zmocněnce navrhujících poslanců, zmocněnce navrhujících senátorů nebo 
zmocněnce navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího 
občana nebo kandidáta uvedeného na kandidátní listině nebo z moci úřední. Písemnou opravu 
doručí všem osobám, kterým bylo podle odstavce 3 doručováno rozhodnutí o registraci nebo 
o odmítnutí kandidátní listiny, jehož se písemná oprava týká, a vyvěsí ji na úřední desce 
Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách 
určených pro volby.  
 
  (7) Na základě rozhodnutí soudu podle jiného právního předpisu12) vyvěsí 
Ministerstvo vnitra nejpozději 20 dnů přede dnem volby prezidenta usnesení soudu o 
zaregistrování kandidátní listiny nebo o zrušení registrace kandidátní listiny na úřední desce 
Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách 
určených pro volby.  
 
  (8) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.  
  
 (9) K zániku mandátu navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů anebo 
postavení navrhujícího občana, ke kterému došlo po podání kandidátní listiny, se nepřihlíží.  
  
 (10) Od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o registraci kandidátní listiny nebo o 
odmítnutí kandidátní listiny informuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách 
určených pro volby o kandidátech, kteří ve volbě kandidují, i bez jejich souhlasu, a to v 
rozsahu údajů uváděných na hlasovacím lístku. Nejpozději 43 dnů přede dnem volby 
prezidenta Český statistický úřad informuje na svých internetových stránkách určených pro 
volby o kandidátech, kteří ve volbách kandidují, i bez jejich souhlasu, a to v rozsahu údajů 
uváděných na hlasovacím lístku.  
  
 (11) Není-li podána žádná nebo pouze jedna kandidátní listina nebo není-li 
zaregistrována žádná nebo pouze jedna kandidátní listina, koná se nová volba prezidenta. O 
této skutečnosti Ministerstvo vnitra neprodleně informuje předsedu Senátu, a není-li funkce 
předsedy Senátu obsazena, předsedu Poslanecké sněmovny. 
 

§ 27 
 

Zánik kandidatury 
  
 (1) Kandidát se může do 24 hodin před zahájením volby prezidenta vzdát své 
kandidatury, a to osobně u Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže 
lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v listinné podobě opatřeným úředně 
ověřeným podpisem kandidáta nebo elektronickým podáním podepsaným uznávaným 
elektronickým podpisem kandidáta nebo dodaným prostřednictvím datové schránky 
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Toto prohlášení nelze vzít zpět. 
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 (2) Ministerstvu vnitra doručuje zmocněnec navrhujících poslanců, navrhujících 
senátorů nebo navrhujícího občana anebo navrhující občan informaci o ztrátě volitelnosti 
kandidáta. 
  
 (3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti 
kandidáta doručeno Ministerstvu vnitra po registraci kandidátní listiny do 24 hodin před 
zahájením volby prezidenta, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží. Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím krajských úřadů 
zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta 
ve všech volebních místnostech a zveřejní toto prohlášení nebo tuto informaci na svých 
internetových stránkách určených pro volby, pokud je obdrží do 24 hodin před zahájením 
volby prezidenta; zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě 
volitelnosti kandidáta ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím 
Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra současně o této skutečnosti informuje 
Český statistický úřad. 
 

§ 33 
 

Voličský průkaz 
  
 (1) Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě 
zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení 
volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který 
vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit 
nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského 
průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného 
zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam. 
  
 (2) Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého 
pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, 
na kterou má být voličský průkaz zaslán. 
  
 (3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou 
určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta 
předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území 
České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím 
uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu 
a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských 
průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní 
okrskovou volební komisi. 
  
 (4) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu 
ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 
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§ 38 

 
Zveřejnění údajů o financování volební kampaně 

 
 (1) Volební výbor do 60 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně 
zašle mandátovému a imunitnímu výboru Senátu veškeré účetnictví týkající se volební 
kampaně, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky. 
  
 (2) Volební výbor do 15 dnů ode dne, kdy byly finanční prostředky na volebním účtu 
nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 7, 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta 
a současně zašle mandátovému a imunitnímu výboru Senátu informaci o tom, komu, v jakém 
rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto finanční prostředky převedeny, a to 
v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem všemi 
členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky. 
 
  
 V A R I A N T A I 

Níže uvedenou změnu § 69 zákona neprovádět. 

V A R I A N T A II (platí pouze pro variantu II návrhu § 25 zákona) 

 
§ 69  

 
Zmocňovací ustanovení  

 
 Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou  
  
a) postup Ministerstva vnitra, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů 
a zastupitelských úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební 
dokumentace,  
 
b) závazný formulář prohlášení o podpoře kandidatury, 
 
b) c) v dohodě s Českým statistickým úřadem  
1. postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření 
registru kandidátů Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných na 
kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení 
hlasovacích lístků,  
2. vzor kandidátní listiny s přílohami, vzor hlasovacího lístku, vzor záznamu o kontrole, vzory 
tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování volby prezidenta a vzory dalších 
dokumentů,  
 
c) d) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní 
odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, 
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způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce 
člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHKKB)



62 

 

V A R I A N T A I 

 
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

 
§ 25a 

 
nadpis vypuštěn 

 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústavnímu soudu pro 
výkon jeho působnosti podle tohoto zákona 
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
  
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
  
c) údaje z agendového informačního systému cizinců., 
 
d) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů, 
 
e) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů. 
  
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
  
a) příjmení, 
  
b) jméno, popřípadě jména, 
  
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 
stát, kde se narodil, 
  
d) adresa místa pobytu, 
  
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o 
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
 
g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů. 
  
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHKKB)



63 

 

  
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
  
e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
  
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
  
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
  
i) omezení svéprávnosti, 
  
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození, 
  
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
  
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
  
m) rodné číslo dítěte, 
  
n) osvojení, 
  
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
  
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto soudního 
rozhodnutí. 
  
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
  
d) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
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e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, 
  
g) druh a adresa místa pobytu, 
  
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
  
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
  
j) omezení svéprávnosti, 
  
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
  
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
  
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že 
rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
  
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce 
nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
  
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
  
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
  
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
  

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
b) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 

v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil, 

d) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu, 
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 

průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu. 
   

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou 
 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
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b) číslo cestovního pasu, 
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 

v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil, 

d) datum skončení platnosti cestovního pasu, 
e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo 
neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
  
 (5) (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, 
se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
  
 (6) (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 

 
§ 175a 

 
nadpis vypuštěn 

  
 Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů využívá ze 
základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
  
a) příjmení, 
  
b) jméno, popřípadě jména, 
  
c) adresa místa pobytu, 
  
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 
stát, kde se narodil, 
  
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o 
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
 
g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů. 
  

§ 175b 
  
 (1) Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů 
využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
  
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
  
e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
  
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
  
i) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, 
který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho 
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li 
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
  
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, 
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; 
je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 
  
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v 
pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, 
který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
  
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
zrušení registrovaného partnerství, 
  
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela 
nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného 
partnera a datum jeho narození, 
  
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li 
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a 
datum jeho narození, 
  
o) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo 
přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, 
jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
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7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
  
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
  
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto soudního 
rozhodnutí. 
  
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav. 
  
 (3) Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů 
využívá z registru rodných čísel tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich 
případné změny, 
  
b) rodné číslo, 
  
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
  
d) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na 
jehož území se narodil. 
  

§ 175c 
  
 (1) Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů 
využívá z informačního systému cizinců tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
  
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
  
e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, nebo státní příslušnost, 
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g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
  
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
  
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
  
j) omezení svéprávnosti, 
  
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
  
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v 
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství, 
  
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
zrušení registrovaného partnerství, 
  
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; 
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
  
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo 
rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
  
p) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo 
přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, 
jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHKKB)



70 

 

r) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a 
jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno 
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
  
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
  
t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
  
u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, 
  
v) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu 
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s 
oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo 
manželem jeho poručníka je cizinec, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s 
oprávněním k pobytu na území, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná 
ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození. 
  
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
  
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav. 
  

§ 175d 
 Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů využívá z 
informačního systému evidence občanských průkazů o občanských průkazech a jejich 
držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
  
b) rodné číslo, 
  
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
  
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
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e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, 
  
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 
  
g) datum skončení platnosti občanského průkazu a datum skartace občanského průkazu, 
  
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu, 
  
i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu, 
který je vydal., 
 
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil. 
  

§ 175e 
 Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů využívá z 
informačního systému evidence cestovních dokladů o cestovních dokladech a jejich držitelích 
způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo, rodné číslo, datum narození a adresa 
místa trvalého pobytu, 
  
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození, 
  
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
  
d) datum vydání cestovního dokladu, 
  
e) datum převzetí cestovního dokladu, 
  
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu a datum skartace cestovního dokladu, 
  
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 
  
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání 
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a 
datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení., 
 
i) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil. 

  
V A R I A N T A II 

Výše uvedenou změnu zákona o Ústavním soudu a změnu zákona o soudech a soudcích 
nezavádět.
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V A R I A N T A I 

Níže uvedenou změnu zákona o správních poplatcích nezavádět. 

 

V A R I A N T A II (platí pouze pro variantu II návrhu § 25 zákona č. 275/2012 Sb.) 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 

§ 8 

Osvobození od poplatku 

 (1) Od poplatků jsou osvobozeny  
a) státní orgány a státní fondy, 
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z 

povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a 
imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony 
prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s 
výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, 
kterým jsou pověřeny, 

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je 
Česká republika vázána. 

  
 (2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony  
a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o 

důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o 
veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o 
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních 
službách, o sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a 
ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu 
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany a s výjimkou poplatku za přijetí 
žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 
podle právních předpisů o sociálních službách, 

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného 
veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci 
úřední, 

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního 
samosprávného celku, 

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem, 
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 

1 písmeno l), 
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f) pro účely využití volebního práva a pro účely učinění prohlášení občana oprávněného 
volit prezidenta republiky o podpoře kandidatury kandidáta na funkci prezidenta 
republiky podle zákona o volbě prezidenta republiky, 

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, 
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, 
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se 

pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost 
větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní 
zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, 
sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy 
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení, 

j) vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč. 

 
 (3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní 
úřad účel, k němuž byl proveden. 
 
  (4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném 
v sazebníku. 
 
  (5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit 
poplatek anebo upustit od jeho vybrání. 
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