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V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění volební zákony 

 
Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 19. února 2016 s termínem pro zaslání připomínek do 18. března 

2016. Zásadní připomínky uplatnilo 18 připomínkových míst. Návrh je předkládán s jedním rozporem s úřadem ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo financí Zásadní připomínka 

Z návrhu usnesení vlády požadujeme vypustit body I/2 
a II/2. Vládní rozpočtová rezerva má být používána ke 
krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů. Výdaje na 
volby (pokud jde o volby v řádném termínu) jsou 
výdaje, které je nutno zařadit do prostředků v kapitole 
Ministerstva vnitra v rámci státního rozpočtu na 
příslušný rok. 
 
 
Doporučující připomínky 
1. K části šesté Čl. XI – Změna zákona o 
správních poplatcích Předmět správního poplatku 
navrhovaný v úvodní větě doporučujeme uvést ve 
znění: „ a pro účely učinění prohlášení občana 
oprávněného volit prezidenta republiky o podpoře 
kandidatury kandidáta na funkci prezidenta republiky 
podle zákona o volbě prezidenta republiky“ a 
navrhovanou poznámku pod čarou č. 80 pro 
nadbytečnost vypustit. V případě ponechání 
poznámky pod čarou doporučujeme tuto označit jako 
č. 1a, jinak nelze s ohledem na množství novel 
sazebníku zákona o správních poplatcích v 
legislativním procesu vyloučit, že nebude přiděleno již 
existující číslo poznámky (což se už v minulosti 
opakovaně stalo). Uvedený postup, který je výjimkou 
z Legislativních pravidel vlády, je u sazebníku zákona 
o správních poplatcích zpravidla Legislativní radou 

 
Akceptováno. 
Ministerstvo vnitra zohlednilo tyto plánované výdaje v 
návrhu rozpočtu na rok 2017. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text zákona bude upraven a poznámka pod čarou bude 
vypuštěna. 
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vlády tolerován. 
2. Doporučujeme nezatěžovat legislativní text 
poznámkami pod čarou. Poznámky pod čarou nejsou 
normativního charakteru a představují zatížení 
legislativního textu, navíc s následným rizikem jejich 
neaktuálnosti.  
3. K čl. IX, bod 5 V § 8 odst. 7 písm. a) vložit 
na konci řádku čárku. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
 
 
 

 
Akceptováno. 

 
Ministerstvo zdravotnictví Doporučující připomínka 

K části páté čl. IX        
 
       Ministerstvo zdravotnictví doporučuje návrh 
novely zákona o volbě prezidenta republiky podle 
varianty I.   
 
Odůvodnění: 
       Máme za to, že způsob ověřování autenticity 
projevu vůle občana podepsaného na petici, jak je 
navrhován ve variantě I, je postačující.   
       V případě varianty II rovněž není zřejmá přímá 
souvislost mezi minimálním počtem potřebných 
podpisů na petici a způsobem ověřování podpisu, 
který je uváděn jako důvod pro snížení počtu podpisů 
ze stávajících 50 000 na navrhovaných 8 000. 
Minimální počet potřebných podpisů by měl být 
vyjádřením požadované míry podpory občanů 
kandidátovi na prezidenta republiky, a to bez ohledu 
na postup při sběru podpisů. 

 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti Zásadní připomínky 
 
K čl. I bodu 7, čl. III bodu 6, čl. V bodu 10, čl. VII 
bodu 6, čl. IX varianta I bodu 6,  
čl. IX varianta II bodu 3 (§ 14c odst. 2 zákona o 
volbách do Parlamentu České republiky; § 15 odst. 2 
zákona o volbách do zastupitelstev krajů; § 15 odst. 2 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí; § 16 odst. 2 
zákona o volbách do Evropského parlamentu; § 14 
odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky) 

 
 
Akceptováno částečně. Text ustanovení bude 
ponechán beze změny a v důvodové zprávě bude 
zdůrazněno, že priorita zaslání do datové schránky 
vyplývá z § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., a proto 
oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební 
komise bude zástupcům prioritně zasíláno do datové 
schránky, a teprve při zjištění, že zástupce nemá 
zpřístupněnu datovou schránku, na adresu pro 
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Podle důvodové zprávy předloženého návrhu je 
účelem shora vypočtených ustanovení stanovit prioritu 
doručování do datové schránky zástupců před 
ostatními způsoby doručování. V rozporu s právě 
uvedeným cílem však dikce uvedených ustanovení 
zní: „do datové schránky, případně na adresu místa 
trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování“. 
Upozorňujeme,  
že termíny „případně“ a „popřípadě“ jsou synonymy 
slova „nebo“, tj. navržená dikce nestanovuje 
posloupnost jednotlivých způsobů doručování, nýbrž 
je alternativně staví naroveň. 
Jelikož v souladu s důvody prezentovanými v 
důvodové zprávě neshledáváme důvod pro odchýlení 
se od principů stanovených v § 19 odst. 1 a § 20 odst. 
1 správního řádu, požadujeme přeformulovat shora 
uvedená ustanovení způsobem, z něhož bude 
explicitně vyplývat,  
že oznámení o svolání prvního zasedání okrskové 
volební komise bude zástupcům prioritně zasíláno do 
datové schránky, a teprve při zjištění, že zástupce 
nemá zřízenu datovou schránku, na adresu pro 
doručování, a neuvedl-li ji, na adresu trvalého pobytu.  
Tato připomínka je zásadní 
 
K čl. IX variantě I bodu 13 (§ 13 odst. 3 a 4 zákona o 
volbě prezidenta republiky) 
Upozorňujeme na rozpor mezi odst. 3 a odst. 4 
uvedeného paragrafu. Podle odst. 4 se  
do celkového počtu petentů nezapočítává občan, jehož 
podpis je uveden na podpisovém archu, který není 
opatřen záhlavím v souladu s odst. 3. Podle vlastní 
dikce odst. 3 však platí,  
že předepsané údaje mají být uvedeny „[v] záhlaví 
petice a na každém jejím očíslovaném podpisovém 
archu“. Platí tudíž, že podle odst. 3 má petice 
obsahovat záhlaví, přičemž na jednotlivých 
podpisových arších nemusí být předepsané údaje 

doručování, a neuvedl-li ji, na adresu trvalého pobytu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text ustanovení bude upraven tak, aby 
bylo zřejmé, že i na podpisovém archu mají být údaje 
uvedeny v záhlaví. 
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nutně uvedeny „v záhlaví“.  
Pro zamezení případným aplikačním potížím 
plynoucím z rozporné dikce shora uvedených 
ustanovení požadujeme přeformulovat odst. 3 
způsobem, z něhož bude patrné, že každý jednotlivý 
podpisový arch musí obsahovat záhlaví, v němž budou 
uvedeny ustanovením předepsané náležitosti.  
Tato připomínka je zásadní        
 
Doporučující připomínky 
K čl. I bodům 5 a 6, čl. III bodům 4 a 5, čl. V bodu 5, 
čl. VII bodu 3, čl. IX varianta I bodům 3 a 4, čl. IX 
varianta II bodu 2 [§ 12 odst. 6 písm. f) a § 12 odst. 7 
písm. g) zákona o volbách do Parlamentu České 
republiky; § 11 odst. 4 písm. f) a § 11 odst. 5 písm. g) 
zákona o volbách do zastupitelstev krajů; § 12 odst. 4 
písm. f) a § 12 odst. 5 písm. f) zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí; § 9 odst. 4 písm. f) a § 9 odst. 5  
písm. f) zákona o volbách do Evropského parlamentu; 
§ 8 odst. 4 písm. g) a § 8 odst. 5 písm. f) zákona o 
volbě prezidenta republiky] 
Podle předloženého návrhu by měly mít příslušné 
správní orgány oprávnění využívat pro účely 
registrace kandidátních listin a ke kontrole petic ze 
základního registru obyvatel a informačního systému 
evidence obyvatel nově taktéž údaje o dni smrti 
uvedeného v rozhodnutí soudu  
o prohlášení za mrtvého. V této souvislosti 
upozorňujeme, že podle § 56 odst. 2 zákona  
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 
znění zákona č. 87/2015 Sb., nemusí být v rozhodnutí 
soudu o prohlášení člověka za mrtvého vždy určen 
den, který platí za den smrti člověka, nýbrž v 
případech presumovaných v § 72 občanského 
zákoníku den, který nezvěstný zřejmě nepřežil. Tuto 
skutečnost reflektuje taktéž § 18 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 111/2009 Sb.,  o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 3 písm. t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí a v dané záležitosti 
bude doplněna důvodová zpráva. 
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zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění 
pozdějších předpisů.    
Vzhledem k právě uvedenému doporučujeme ve shora 
vypočtených ustanoveních vložit  
za slova „den smrti“ slova „, popřípadě den, který 
nepřežil,“.  
 
K čl. III bodu 3 (§ 11 odst. 2 zákona o volbách do 
zastupitelstev krajů) 
Podle čl. 39 odst. 1 Legislativních pravidel vlády má 
právní předpis obsahovat toliko ustanovení normativní 
povahy. Vzhledem k této skutečnosti nepokládáme za 
vhodné nahrazovat nenormativní odkaz obsažený v 
textu normativního ustanovení jiným nenormativním 
odkazem. Doporučujeme proto namísto navržené 
novelizace ze stávajícího znění shora uvedeného 
ustanovení slova „[§ 42 odst. 5 písm. b)]“ bez náhrady 
vypustit.   
 
K čl. V bodu 1 (§ 4 odst. 1 zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí) 
Upozorňujeme na chybnou logickou výstavbu 
navrženého znění předmětného ustanovení,  
jež spočívá v oddělení podmínky dosažení věku 
nejméně 18 let od určení doby, do které musí volič 
tohoto věku dosáhnout. Pro lepší srozumitelnost 
daného ustanovení proto doporučujeme formulovat 
novou dikci novelizované části ustanovení 
následujícím způsobem: 
„státní občan jiného státu, který je držitelem potvrzení 
o přechodném pobytu na území nebo povolení k 
trvalému pobytu, a který v den voleb, a konají-li se 
volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku 
nejméně 18 let“.  
 
K čl. V bodu 6 a čl. VII bodu 4 [§ 12 odst. 6 písm. f) 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 9 odst. 6 
písm. g) zákona o volbách do Evropského parlamentu] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí, odkaz bude v textu 
ustanovení ponechán pro lepší orientaci osob 
aplikujících zákon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí a v dané záležitosti 
bude doplněna důvodová zpráva. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHLOP)



 6 

S odvoláním na argumentaci předestřenou v 
připomínce č. 1 upozorňujeme, že se tentýž problém 
týká využívání údajů z informačního systému cizinců. 
Doporučujeme proto, aby  
ve shora uvedených ustanoveních byla v souladu s § 
158 odst. 1 písm. d) bodem 6 zákona  
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů,  
za slova „den smrti“ vložena slova „, popřípadě den, 
který nepřežil,“.  
 
K čl. IX variantě II bodu 10 (§ 25 odst. 4 zákona o 
volbě prezidenta republiky) 
Není zřejmé, z jakého důvodu je možnost podání 
prohlášení o podpoře kandidatury elektronicky 
omezena na podání datovou zprávou s totožností 
občana ověřenou způsobem, kterým se lze přihlásit do 
jeho datové schránky, pakliže předložený návrh 
zákona na jiných místech předpokládá možnost podání 
učiněného v elektronické podobě podepsaného 
kvalifikovaným elektronickým podpisem (viz návrh 
zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce).  
Doporučujeme proto zvážit rozšíření možností podání 
prohlášení o podpoře kandidatury  
o právě uvedený způsob podání, popřípadě zdůvodnit, 
z jakého důvodu je návrh omezen na podání učiněné 
prostřednictvím datové schránky. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí; využití 
elektronických podpisů pro tyto účely by bylo obtížné 
z technického hlediska (kromě toho použití 
elektronických podpisů není ani příliš rozšířené). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Doporučující připomínky 

1. k části první – k bodu 17 

Doporučujeme text „odst. 1, 2, 3“ nahradit 
textem „odst. 1 až 3“.  

2. k části páté – varianta II, k bodu 11 

Dle Legislativních pravidel vlády čl. 57 odst. 
3, doporučujeme nahradit slovo „slova“ 

 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí; text bude upraven. 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí; text bude upraven. 
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slovem „text“ a slovo „slovy“ nahradit 
slovem „textem“. 

 
Uplatněné doporučující připomínky dáváme 
předkladateli k využití a pokud jde o volbu varianty 
ohledně ověřování pravosti projevu vůle petenta, 
doporučujeme zvolit variantu č. I, neboť druhou 
variantou dochází ke zvýšení administrativní 
náročnosti pro možného petenta, což by mohlo přispět 
k omezení vyjádření svobodné vůle petentů. Současně 
by dle našeho názoru docházelo ke znevýhodnění 
sociálně slabších občanů z důvodu zpoplatnění 
prohlášení o podpoře kandidáta na prezidenta 
republiky (ověření podpisu).  

 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínka 

Doporučuji v části páté přijmout variantu I a změnu 
zákona o správních poplatcích podle varianty II 
nezavádět.  
 

 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 
 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínky 
Obecně 
 
     Doporučujeme pokračovat v práci na volebním 
kodexu.  
 
Odůvodnění: 
     Změny ve volebních zákonech jsou složité a 
nepřehledné. 
 
K části první  
 
K bodu 5 
      
     Doporučujeme slova „písmene e)“ nahradit slovem 

 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
Práce na volebním kodexu pokračují; v průběhu roku 
2016 se předpokládá, že Ministerstvo vnitra jej rozešle 
do připomínkového řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí; text bude upraven. 
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„odstavce“. 
 
     Obdobnou úpravu doporučujeme i v bodě 6, v části 
druhé bodech 4 a 5, v části třetí bodě 5, v části čtvrté 
bodě 3, v části páté variantě I bodech 2 až 5  
a ve variantě II bodě 2.  
 
Odůvodnění: 
     V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády.  
 
K části páté 
 
Obecně 
     Doporučujeme variantu II, která snižuje počet 
podpisů občanů z 50 000 na 8 000.      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 
 

Ministerstvo obrany Zásadní připomínka 

K ČÁSTI PRVNÍ, čl. 1 § 4 odst. 2  
Požadujeme vložit nový novelizační bod č. 2, který 
zní: 
„2. V § 4 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ 
zrušuje a písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou 
x a xx znějí: 
„d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničíx, nebo 
e) výkon služby vojáka v záloze v zahraničíxx. 
Poznámky pod čarou č. x a xx: 
x) § 40 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 
xx) § 2 odst. 2 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků 
v záloze.“.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v branné 
legislativě, žádáme o změnu tohoto ustanovení, aby 
odpovídalo platnému právnímu stavu. 
 

 
 
Připomínkové místo mělo zřejmě na mysli čl. V (zákon 
o volbách do zastupitelstev obcí) a obdobná úprava se 
vyskytuje i v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů 
(čl. III).  
Akceptováno. 
Ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí a § 4 odst. 2 písm. d) zákona 
o volbách do zastupitelstev krajů budou pozměněny 
tak, že výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo 
výkon služby vojáka v záloze v zahraničí je překážkou 
výkonu volebního práva. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace 

Zásadní připomínka 
Obecně k návrhu zákona – Preferujeme variantu č. 2 
spojenou se změnou Ústavy. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
Doporučující připomínka 
Doporučujeme zvážit vytvoření jediného volebního 
kodexu, ve kterém budou obsaženy všechny typy 
voleb a jenž zároveň zracionalizuje jejich konání. 
Odůvodnění: 
Roztříštěné volební zákonodárství činí problémy jak 
na straně kandidujících, tak i na straně organizátorů 
voleb. 

Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
Práce na volebním kodexu pokračují; v průběhu roku 
2016 se předpokládá, že Ministerstvo vnitra jej rozešle 
do připomínkového řízení. 
 

Úřad vlády ČR – ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu 

Zásadní připomínky 
 
 

1. Obecně k volebnímu právu osob 
s omezenou svéprávností: 
 

Součástí české právní úpravy všech volebních zákonů 
jsou překážky volebního práva. Jako jedna z překážek 
výkonu pasivního i aktivního volebního práva je mezi 
nimi uvedeno i omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva.  
Česká republika se 28. října 2009 stala smluvní 
stranou Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením (dále jen „Úmluva“). Tato Úmluva přitom 
mimo jiné ukládá ve svém čl. 29 státům zajistit účast 
zdravotně postižených osob na politickém a veřejném 
životě. V odst. a) tohoto ustanovení po smluvních 
stranách Úmluvy vyžaduje, aby se osoby se 
zdravotním postižením mohly účinně a plně podílet na 
politickém a veřejném životě, a to přímo nebo 
prostřednictvím svobodně volených zástupců včetně 

 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Problematika překážky spočívající 
v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva bude 
znovu diskutována v rámci prací nad volebním 
kodexem; k diskusi bude připomínkové místo přizváno. 
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práva volit a být volen. Úmluva dále vyžaduje určité 
uzpůsobení volebního procesu osobám se zdravotním 
postižením Volební postupy, zařízení i materiály by 
měly být snadno srozumitelné a použitelné. Osobám 
se zdravotním postižením má být rovněž na jejich 
žádost poskytnuta asistence při hlasování 
prostřednictvím osoby dle jejich vlastní volby.  
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením 
hodnotil namítané porušení článku čl. 12 a právě čl. 29 
Úmluvy ve stížnosti Zsolt Bujdosó a další proti 
Maďarsku č. CRPD/C/10/D/4/2011. Článek 12 ve 
svém odst. 2 státům ukládá, aby uznaly, že osoby se 
zdravotním postižením mají právní způsobilost ve 
všech oblastech života na rovnoprávném základě 
s ostatními. Výbor ve svém rozhodnutí o této stížnosti 
potvrdil, že státy nemohou z žádných důvodů vyjímat 
žádné skupiny osob se zdravotním postižením 
z přístupu k volebnímu právu. Výbor shledal, že 
odejmutí práva volit na základě domnělého nebo 
skutečného psychosociálního nebo intelektuálního 
postižení nebo i omezení tohoto práva není přípustné. 
Konstatoval, že i omezení tohoto práva založené na 
individuálním posouzení zakládá diskriminaci na 
základě zdravotního postižení ve smyslu článku 2 
Úmluvy.1 Ve svém obecném komentáři k čl. 29 
Úmluvy se Výbor rovněž vyjádřil k potřebě umožnit 
zdravotně postiženým osobám výkon volebního práva 
prostřednictvím pasivního volebního práva, tedy práva 
být volen.2   
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že platná 
právní úprava volebních zákonů je v rozporu 
s vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci 
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. 
Tato mezinárodní smlouva má v souladu s čl. 10 
Ústavy přednost před zákonem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CRPD/C/10/D/4/2011, para 9.4. 
2 CRPD/C/GC/1, para 48. 
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Požaduji proto uvést právní úpravu volebních 
zákonů do souladu s mezinárodními závazky, které 
se Česká republiky zavázala dodržovat a vyjmout 
z právní úpravy všech volebních zákonů překážku 
omezení svéprávnosti k výkonu práva volit i být 
volen. Tento krok bude rovněž v souladu s cílem 
Zlepšit podmínky přístupu osob se zdravotním 
postižením k výkonu volebního práva, který je 
formulován v Národním plánu podpory rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2015-2020. Konkrétně požaduji tuto 
překážku vyjmout z následujících ustanovení:  

- § 2 odst. b) zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky. 

- § 4 odst. 2 b) a §5 odst. 1 zákona č. 491/2001 
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí,  

- § 4 odst. 2 b) a § 5 odst. 1 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.  

- § 5 odst. b) a § 6 odst. 1 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu 

- § 4 odst. 2 b) a § 5 zákona č. 275/2012 Sb., o 
volbě prezidenta republiky 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

2. K Části páté, Čl. IX, Variantě II, bodu 10 a 
Čl. IX, Variantě I, bodu 13 (§ 25 zákona o 
volbě prezidenta republiky) 

 
Navrhované nové znění § 25 zákona 275/2012 Sb., o 
volbě prezidenta republiky požaduje po každém 
petentovi podporujícím prezidentského kandidáta 
čestné prohlášení, že nebyl omezen ve svéprávnosti 
pro výkon volebního práva. 
Především, omezování volebního práva zdravotně 
postižených osob je obecně (až na velice řídké 
výjimky) nepřípustné, jelikož je v rozporu s článkem 
29 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. V obou variantách bude čestné 
prohlášení jako náležitost petice, resp. prohlášení o 
podpoře, vypuštěno. 
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postižením, a tedy s mezinárodními závazky České 
republiky. Už z tohoto důvodu je otázka, zda by soudy 
vůbec měly k takovému omezení přistupovat. 
Kromě toho jsem přesvědčen, že navržené opatření 
nebude moci plnit sledovaný účel, protože, jak je 
uvedeno i v důvodové zprávě, Ministerstvo vnitra 
nemá nástroje, jak pravdivost prohlášení ověřit. Není 
tedy jasné, kdy (a zda vůbec) bude takové prohlášení 
k něčemu užitečné. Je-li si osoba vědoma svého 
omezení, a přesto se rozhodne petici podepsat, čestné 
prohlášení jí v tom nezabrání. (Tím spíše, že jeho 
pravdivost nemůže nikdo ověřovat.) Na druhou stranu, 
podepisování čestného prohlášení dále komplikuje 
samotný sběr podpisů, který by ale z podstaty věci měl 
být co nejjednodušší a nemělo by klást petentům 
zbytečné překážky. Tento požadavek tedy 
znesnadňuje sběr podpisů na podporu kandidáta, aniž 
by měl jakékoliv znatelné přínosy. 
 
Požaduji ustanovení o čestném prohlášení zcela 
vyškrtnout, a to z obou variant. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

3. § 25 odst. 5 a 6 varianty I zákona 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů. 

Žádáme o lepší a přesnější vymezení předmětných 
odstavců týkající se způsobu ověření správnosti 
údajů na petičních listinách kandidátů, který se pojí 
s předpokládanou Variantou I v novele zákona 
275/2015 Sb., o volbě prezidenta. 

 
Odůvodnění:  
Problematické je zejména vágní vymezení 
metodiky ověřování peticí, jež nabízí několik 
možných výkladů způsobu ověřování správnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text ustanovení zůstane v tom znění, které 
je Ministerstvem vnitra navrhováno (odstavec 5 beze 
změny oproti stávajícímu stavu, odstavec 6 s jednou 
změnou). 
Záležitost je projudikována a postup pro ověřování 
petic je touto judikaturou, která se týká volby 
prezidenta republiky konané v roce 2013, dán; z tohoto 
důvodu je připomínkou navrhovaná změna zákona 
nadbytečná. Při jednání na úrovni náměstků byla 
připomínka změněna na doporučující. 
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údajů. Ověřování správností údajů v petici by podle 
plánované novely probíhalo za stejných podmínek 
jako v předchozích volbách. Způsob, kterým 
dochází k ověřování a přepočítání platných hlasů 
na peticích jednotlivých kandidátů byl 
v předchozích volbách velmi kritizován pro svou 
nejasnost a možnost několikerého výkladu. 
Vzhledem k nejasnostem okolo ověřování 
správnosti údajů na petičních listinách třech 
prezidentských kandidátů byla záležitost podána 
Nejvyššímu správnímu soudu. Považujeme tak za 
vhodné přesně a jasně vymezit metodiku kontroly 
podpisů na petičních listinách, aby nedocházelo ke 
dvojímu výkladu pro výpočet. Považujeme 
za důležité, aby jasná metodika byla zakotvena 
v novelizovaném znění zákona a ne pouze 
v doprovodné důvodové zprávě. 
V §25 odst. 5 by bylo vhodné zakotvení úpravy, 
která je nyní obdobně předpokládána v odst. 6 §25 
a to: „Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % 
podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo 
vnitra občany, u nichž zjistilo nesprávné údaje, do 
celkového počtu podepsaných na petici“.  
V §25 odst. 6 považujeme za vhodné explicitnější 
vymezení konečného počtu odečítaných podpisů, 
aby se v příštích prezidentských volbách zamezilo 
použití součtu průměrné chybovosti z obou 
kontrolních vzorků a správně došlo k odečtu jejich 
průměru.  
Tato připomínka je zásadní.  

 
4. K Části páté, Čl. IX. (§ 24 zákona o volbě 

prezidenta republiky) 
 
Návrh zákona neřeší již dříve namítanou vadu § 24 
odst. 4, který požaduje po každém dárci uvedení 
jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu 
fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla. Dochází 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Problematika regulace pravidel volební 
kampaně, zejm. jejího financování je komplexně řešena 
v návrhu zákona, kterým se mění některé volební 
zákony a další související zákony, který je nyní 
projednáván v Poslanecké sněmovně (ST 568). 
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nejen k omezení drobných dárců, protože administrace 
takového množství údajů je náročná a v důsledku 
může drobné dárce odradit, ale i k zásahu do práva na 
soukromí. Je jistě legitimní a odůvodněné zájmem na 
čistotě volebního boje a politického prostředí znát a 
zveřejnit identitu dárců, zveřejnění adresy však již 
považuji za nepřiměřené. 
Na nepřiměřenost tohoto požadavku upozorňovaly 
orgány parlamentu již při přijímání zákona samotného, 
avšak vzhledem k časové tísni nebylo možné problém 
řešit. 
Požaduji z § 24 odst. 4 odstranit požadavek uvádět 
adresu a nahradit ji pouze obcí. To je ostatně v 
souladu s návrhem novely zákona o politických 
stranách (sněmovní tisk 569). 
Alternativně požaduji, aby adresa byla požadována 
pro účely kontroly, avšak nebyla zveřejněna. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
5.  K Části páté, Čl. IX. (§ 21 a § 26 zákona o 

volbě prezidenta republiky) 
Návrh neřeší problematicky krátké lhůty v řízení 
před Ministerstvem vnitra. 
 
Lhůty pro přezkum petic a pro rozhodnutí 
Ministerstva vnitra v případě registrace kandidáta se v 
roce 2012 ukázaly jako příliš krátké. I přes značnou 
péči Ministerstva vnitra došlo v procesu ke známým 
chybám. To se projevilo i v odlišném stanovisku 
soudců NSS Baxy, Passera a Malíka k rozsudku Vol 
11/2012, kde vyslovili pochyby nad metodikou a 
správností práce Ministerstva vnitra. Ministerstvo 
musí mít pro vedení správního řízení tolik času a 
prostředků, aby nemohly vznikat pochyby o kvalitě 
jeho práce. 
Krátké lhůty byly zvoleny mj. s ohledem na pozdní 
přijetí zákona v roce 2012 (účinnost 1. 10. 2012, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Prodloužení uváděných lhůt, jakkoli by 
bylo pro volební orgány výhodné a vítané, není možné, 
resp. bylo by možné jen nepatrně a to na úkor jiných 
lhůt. K otázce délky lhůt se vyjadřoval i NSS (např. Vol 
11/2012) a ÚS (Pl. ÚS 27/2012).  
Dodává se, že u VARIANTY I, která sice počítá 
s ponecháním nejméně 50 000 podpisů na petici, by byl 
kontrolován jen náhodný vzorek, resp. druhý náhodný 
vzorek, v rozsahu 8 500 podpisů. 
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termín pro podání listin 6. 11. 2012), tento důvod však 
už dnes neplatí. 
Požaduji proto, aby lhůta pro podání kandidátní 
listiny v § 21 byla prodloužena alespoň na 90 dnů a 
navazující lhůty pro správní řízení (zejména § 26 
zákona o volbě prezidenta republiky) a soudní 
přezkum (zejména § 65 zákona o volbě prezidenta 
republiky) byly taktéž prodlouženy. 
 
V případě, že bude schválena novela Ústavy, bude 
třeba přezkoumat jen 8 000 podpisů místo 50 000, 
navíc úředně ověřených podpisů na předepsaném 
formuláři místo běžných podpisů na petici. Přezkum 
tak bude podstatně méně náročný, a tedy 
realizovatelný v kratší době při zachování dostatečné 
kvality. Proto pro Variantu II považuji tuto 
připomínku za doporučující. V případě Varianty I 
(setrvání na požadavku 50 000 podpisů) jde však o 
připomínku zásadní, jelikož ověření podpisů bude 
stejně náročné jako v roce 2012 (ne-li náročnější, 
vzhledem k potřebě ověření čísla OP) a hrozí 
opakování známých problémů. 
 
V případě Čl. IX, Varianty I je tato připomínka 
zásadní. 
V případě Čl. IX, Varianty II je tato připomínka 
doporučující. 
 

6. K Části třetí, Čl. V, bod 1 (§ 4 zákona o 
volbách do zastupitelstev obcí): 

Zákon nově upravuje volební právo cizinců tak, že 
v obecních volbách mají právo volit i občané 
členského státu EU, kteří mají v obci trvalý, a nově i 
přechodný pobyt. Cizinci z nečlenských států EU však 
takovou možnost nemají. 
Považuji toto rozlišování za neopodstatněné a ve svém 
důsledku diskriminační. Cizinci s právem trvalého 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpor. Neakceptováno s odkazem na usnesení vlády 
č. 726 ze dne 3. 9. 2014 a Úmluvu o účasti cizinců na 
veřejném životě (č. 51/2015 Sb. m. s.), která vstoupila 
pro ČR v platnost 1. 11. 2015 s výhradou práva na 
neaplikaci kapitol B a C. Připomínkové místo 26. 4. 
2016 sdělilo, že považuje záležitost za rozpor, aby 
mohla být tato záležitost projednána ve vládě. 
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pobytu žijí na území obce déle než 5 let. Po takové 
době jsou zpravidla součástí místní komunity a mají 
zjevný legitimní zájem na tom, co se v obci děje. Měli 
by tedy mít právo dění v obci ovlivnit prostřednictvím 
voleb. Není důvod přiznávat toto právo občanům 
Velké Británie, a nikoliv např. Spojených států 
(ačkoliv je jich zhruba stejný počet). 
Vyloučení z politického života může vést k řadě 
negativních jevů – vyloučení cizinců z veřejného 
života brání jejich lepšímu zapojení do místní 
komunity a jejich integraci ve společnosti. 
Lepší zapojení cizinců do politického života je i 
součástí Aktualizované Koncepce integrace cizinců 
(usnesení vlády č. 26 ze dne 18. ledna 2016): „Cílem 
integrační politiky je i nadále podporovat otevřenost 
společnosti, vzájemnou komunikaci a aktivní zapojení 
cizinců do občanské společnosti.“ „Je úkolem 
majority podporovat aktivní účast cizinců na veřejném 
životě.“ 
Tato připomínka byla opakovaně uplatňována 
několika připomínkovými místy k předchozím 
novelám volebních zákonů, nikdy však nebyla 
akceptována s poukazem na to, že o tématu se vede 
debata a otázka bude komplexně řešena v budoucí 
úpravě. Tak se ovšem nikdy nestalo, a je tedy nutné 
trvat na zapracování této změny v předložené novele. 
Český právní řád již dnes přiznává cizincům právo 
sdružovací a shromažďovací, právo petiční, cizinci 
jsou členy poradních orgánů. Výkon těchto práv nikdy 
nevyvolal problémy. 
 
Požaduji proto v § 4 zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí přiznat volební právo i cizím 
státním občanům, kterým toto právo není výslovně 
přiznáno mezinárodní smlouvou. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
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7. K Části páté, Čl. IX (§ 65 zákona o volbě 
prezidenta republiky): 
 

Návrh neřeší problematicky krátké lhůty v řízení 
před soudem. 
 
Tato připomínka vychází z odlišného stanoviska 
soudců Baxy, Passera a Malíka k rozsudku Vol 
11/2012. Podle soudců není 2denní lhůta pro podání 
návrhu soudu dostatečná. Během 2 dnů si musí 
kandidát učinit úsudek o zákonnosti rozhodnutí 
Ministerstva vnitra, zajisti právníka pro sepsání 
návrhu, opatřit důkazy… Je-li lhůta nepřiměřeně 
krátká, jedná se de facto o omezení přístupu k soudu 
(čl. 36 Listiny). Nelze argumentovat tím, že i v jiných 
typech voleb je stejná lhůta, jelikož nejde o 
srovnatelné situace (mj. v jiných volbách není třeba 
kontrolovat 8 000 či 50 000 podpisů).  
Je pravda, že Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 27/12 
došel k závěru, že lhůta není protiústavní. Tam však 
posuzoval na základě konkrétní ústavní stížnosti 
protiústavnost lhůty v jednom konkrétním případě. 
Námitky odmítl s  logickým odůvodněním, že 
stěžovatel lhůtu stihl, v jeho případě tedy k zásahu do 
práv nemohlo dojít. 
I kdyby lhůta nebyla protiústavní, není to argument 
pro její zachování. Lhůty v soudních řízeních musí být 
dostatečné, aby účastníci mohli efektivně uplatňovat 
svá práva. Jde-li o přístup k soudu, zákonodárce by 
neměl volit řešení na hraně ústavnosti, ale naopak by 
se měl snažit přístup k soudu co nejvíce rozšířit. Tím 
spíše, že je zde jasný veřejný zájem na tom, aby volby 
proběhly podle zákona. Prodloužení lhůty ze 2 dnů na 
5 stěží ohrozí jiné zájmy. Vzhledem k tomu, že 
dvoudenní lhůta je nepřiměřená bez ohledu na 
požadovaný počet podpisů, považuji připomínku za 
zásadní v obou variantách. 
Požaduji prodloužení lhůty v § 65 zákona o volbě 

 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Prodloužení uváděných lhůt, jakkoli by 
bylo vítané, není možné, resp. bylo by možné jen na 
úkor jiných lhůt.  
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prezidenta republiky na 5 dní. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
8. K Části páté, Čl. IX (§ 38 a § 67 zákona o 

volbě prezidenta republiky): 

Návrh neřeší kontrolu financování. 
V současném zákoně je kontrola financování svěřena 
výboru Senátu. Ten však nemá kontrolní kapacity a 
nemůže ukládat sankce. Přezkum soudem pak může 
zahájit jen velmi omezený okruh navrhovatelů. 
V legislativním procesu je návrh komplexního řešení 
pro všechny typy voleb (sněmovní tisk 569), dokud 
však není schválen, je třeba vycházet z aktuálně 
účinného znění. 
Vzhledem k požadavku na nezávislost tohoto 
kontrolního orgánu (která samozřejmě zahrnuje i 
nezávislost finanční) je vhodné, aby tato otázka byla 
upravena i na úrovni zákona. Tím bude zabráněno 
účelovému omezování kontroly voleb politickým 
rozhodnutím. 
Požaduji rozšířit okruh aktivně legitimovaných 
navrhovatelů v § 67 zákona o volbě prezidenta 
republiky alespoň o mandátový a imunitní výbor 
Senátu. 
Požaduji také doplnit § 70 zákona o volbě 
prezidenta republiky o nový odstavec, kterým bude 
Senátu přiznán účelový příspěvek ze státního 
rozpočtu, který umožní výboru najmout externí 
auditory k podrobnému přezkumu kampaně.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

9. Zákon by měl doplnit chybějící ustanovení 
o rozsahu soudního přezkumu. 

Tato připomínka je převzata z odlišného stanoviska 
soudců Baxy, Malíka a Passera k rozsudku Vol 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Problematika regulace pravidel volební 
kampaně, zejm. jejího financování je komplexně řešena 
v návrhu zákona, kterým se mění některé volební 
zákony a další související zákony, který je nyní 
projednáván v Poslanecké sněmovně (ST 568) a jehož 
účinnost je navrhována ke stejnému datu (1. 1. 2017) 
jako účinnost této „technické“ novely volebních 
zákonů.  
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11/2012. V zákoně je ustanovení, že soud přezkoumá 
rozhodnutí o registraci kandidáta, chybí však 
ustanovení o rozsahu přezkumu. Podle soudců není 
vůbec jasné, v jakém rozsahu soud zkoumá splnění 
podmínek pro registraci. Soud se přiklonil k 
extenzivnějšímu výkladu, avšak zcela bez zákonného 
podkladu. Nejedná se o teoretickou otázku, z 
citovaného disentu je zřejmé, že i mezi soudci v tomto 
byly rozpory. 
Navrhuji v § 65 zákona o volbě prezidenta 
republiky nebo v § 89 soudního řádu správního 
doplnit, že soud přezkoumá rozhodnutí 
Ministerstva v plném rozsahu.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Doporučující připomínky 
 

1. Návrh neřeší trvající rozpor mezi § 24 a § 
37 zákona o volbě prezidenta republiky.  

Zatímco podle § 24 „Veškeré finanční operace, jimiž 
se financuje volební kampaň, se uskutečňují 
prostřednictvím volebního účtu,“ § 37 předjímá 
možnost, že volební kampaň budou přímo platit třetí 
osoby. Jedná se zřejmě o technickou chybu.  
Navrhuji tedy do § 24 odst. 3 doplnit, že pravidlo se 
nevztahuje na financování volební kampaně, 
kterou uskuteční ve prospěch kandidáta třetí 
osoba.  
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

2. V rámci důvodové zprávy k předkládanému 
materiálu žádáme o jasné vymezení vztahu 
mezi novelou volebních zákonů, jež je 
aktuálně projednávána v Poslanecké 
sněmovně a souvisí s novelou zákona o 
424/1995 Sb., o sdružování v politických 

Vysvětleno. Připomínkové místo argumentuje 
menšinovým stanoviskem NSS (votum separatum). 
Soud si již předmětné ustanovení vyložil a aplikoval 
(obdobně i ve vztahu k jiným volbám); navrhovaná 
úprava proto není nezbytná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že tato 
problematika je komplexně řešena v návrhu zákona, 
který je nyní již projednáván v Poslanecké sněmovně – 
ST 568. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. Změny budou 
sledovány a do pozdějšího návrhu promítnuty. 
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stranách a politických hnutích a současně 
předkládanou „technickou“ novelou, kterou 
se mění volební zákony. 

 
Odůvodnění: 
V některých částech zákona má dojít k velmi 
podstatným změnám, které jsou již obsaženy 
v novele volebních zákonů, jež je v současné době 
projednávána Poslaneckou sněmovou (sněmovní 
tisk č. 568). V těchto novelách se mluví například o 
zrušení volebního výboru, jenž je v současné době 
zakotven v platném znění zákona 275/2012 Sb., o 
volbě prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů, zatímco v předkládané technické novele je 
s tímto institutem nadále pracováno, aniž by se 
v předloženém materiálu „technické“ novely 
nacházelo vysvětlení o slučitelnosti či provázanosti 
obou plánovaných novel. Otázkou je také účinnost 
obou plánovaných materiálů, jež je plánována 
shodně k 1. lednu 2017.  
Tato připomínka je doporučující. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřad vlády ČR – odbor kompatibility Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování souladu se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v 
Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Části návrhu provádějící právo EU je nutno řádně 
vykázat zejm. v souladu s čl. 9 Legislativních pravidel 
a jejich Přílohou V, tj. příslušná ustanovení či jejich 
části podtrhnout a k návrhu přiložit rozdílovou tabulku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Požadované bude doplněno. 
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a aktualizované srovnávací tabulky. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhem je napravován rozpor s právem EU, a to s: 
• čl. 20 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování 

EU, 
• čl. 40 Listiny základních práv EU, 
• směrnicí 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla 

pro výkon práva volit a práva být volen v 
obecních volbách pro občany Unie s 
bydlištěm v členském státě, jehož nejsou 
státními příslušníky. 

 
Návrhu se dotýkají též: 

• čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 Smlouvy o EU, 
• čl. 22 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, 
• čl. 39 Listiny základních práv EU, 
• akt o volbě zastupitelů v Evropském 

parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 
76/787/ESUO, EHS, Euratom, 

• směrnice 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla 
pro výkon práva volit a být volen ve volbách 
do Evropského parlamentu občanů Unie, 
kteří mají bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky. 

 
Návrhu se (v širších souvislostech) dotýká: 

• řízení o porušení smlouvy č. 2012/2115. 
 
Zásadní připomínka 
K části třetí - § 4 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí 
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Zaprvé, odbor kompatibility dlouhodobě upozorňoval 
na problém rozporu zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí se směrnicí 94/80/ES, resp. 
diskriminaci cizinců – občanů EU spočívající v 
rozdílném pojetí pojmu trvalý pobyt v podle zákona o 
pobytu cizinců a podle zákona o evidenci obyvatel. 
Neslučitelnost § 4 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí s právem EU jsme konstatovali již v roce 20013  
ve stanovisku k návrhu (nového) zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí. 

Nápravu současné stavu tudíž samozřejmě vítáme. 
Přesto s politováním pohlížíme na fakt, že muselo 
dojít k soudem potvrzenému porušení práv jednotlivce 
a k aplikaci přímého účinku práva EU, než bylo k 
novele řešící uvedený problém ze strany předkladatele 
přistoupeno. 

Zadruhé, novela § 4 stanoví pro uplatnění volebního 
práv cizincem dvě formální podmínky. Cizinec musí 
být držitelem potvrzení o přechodném pobytu na 
území nebo povolení k trvalému pobytu podle zákona 
o pobytu cizinců a zároveň být přihlášen k pobytu v 
této obci, městě nebo hlavním městě Praze. 
Požadujeme vysvětlit, který právní institut zákon 
označuje jako „přihlášen k pobytu“. K tomu uvádíme, 
že návrh kodifikace volebního zákona z roku 2012 
obsahoval termín „hlášený pobyt“. Požadujeme 
vysvětlit, proč nebylo využito legislativní řešení 
obdobné jako v § 6 a § 34 návrhu volebního zákona 
(vedle termínu hlášený pobyt též automatický zápis 
cizinců do seznamu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Přihlášení k pobytu zahrnuje požadavek 
buď na povolení k trvalému pobytu, nebo potvrzení o 
přechodném pobytu. Podrobně je vysvětleno 
v důvodové zprávě. Předkladatel má za to, že obsahově 
se užití slov „přihlášen k pobytu“ neliší od slov 
„hlášený pobyt“ a zvolená slova odpovídají úpravě již 
nyní obsažené v zákoně o volbách do Evropského 
parlamentu, která obdobně upravuje volební právo 
občanů EU.   
Automatický zápis občanů EU do volební evidence 
členského státu bydliště právo EU nevyžaduje. 
Technická novela volebních zákonů sleduje cíl 
nezbytných změn vyplývajících z judikatury či praxe se 
zaměřením zejména na změny související s 
elektronizací ve veřejné správě.   
Aktuálně se proto předkladatel rozhodl automatický 

                                                 
3 Viz např. vyjádření k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (materiál Ministerstva vnitra č.j. VS-162/vol/1-2001) ze dne 7.6.2001. Na 
shodný problém jsme však upozorňovali však již ve vztahu ke „starému“ zákonu č. 152/1994 Sb., viz např. vyjádření k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.152/1994 Sb., 
o volbách do zastupitelstev v obcích ze dne 25. 11 1999. 
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Zatřetí, přestože při formulaci podmínky pro uplatnění 
volebního práv cizincem preferujeme užití termínu 
„bydliště“, který je v právním řádu ČR založen4, a 
jeho obsah je shodný s termínem „bydliště“ ve 
směrnici, jsme toho názoru, že i podmínka držení 
potvrzení o přechodném pobytu na území je z hlediska 
požadavků práva EU hájitelná. Předkladatel by však 
měl v důvodové zprávě více rozvést, z jakého důvodu 
se rozhodl pojem „bydliště“ nevyužít. 

Tato připomínka je zásadní. 

Doporučující připomínky 
K části první - § 6a odst. 2 zákona o volbách do 
Parlamentu; části druhé -  § 26a odst. 2 zákona o 
volbách do zastupitelstev krajů; části čtvrté - § 30 
odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu; 
části páté - § 27 odst. 1 a § 33 odst. 1 zákona o volbě 
prezidenta republiky  

K požadavku kvalifikovaného podpisu 

Návrh počítá s použitím kvalifikovaného 
elektronického podpisu místo uznávaného 
elektronického podpisu. Je nutné upozornit, že tato 
úprava zužuje možnost soukromé osoby činit úkon 
vůči veřejnému sektoru, neboť požadavek 
nejpokročilejší verze elektronického podpisu omezuje 
použití jiných typů elektronických podpisů. Toto se 
může jevit jako rozporné při výkladu nařízení č. 
910/2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu, kde se v bodě 49 odůvodnění a čl. 25/1 
uvádí, že elektronickému podpisu by neměly být 

zápis nezavádět. 
 
Akceptováno. Důvodová zpráva bude doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Požadavek na kvalifikovaný 
elektronický podpis bude z návrhu vypuštěn v rámci 
vypuštění možnosti žádat o voličský průkaz (a vzdát se 
kandidatury na prezidenta republiky) prostřednictvím 
elektronického podpisu jako takového.  
Předkladatel se tak rozhodl na základě vyhodnocení 
rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; 
zatímco nyní je uznávaný elektronický podpis vedle 
jména a příjmení spojen i s "identifikátorem MPSV", 
který umožňuje osobu jednoznačně identifikovat, nově 
bude u kvalifikovaného elektronického podpisu jen 
jméno a příjmení; při znalosti dalších údajů o osobě, 
které se zapisují do žádosti o voličský průkaz, by ten, 
kdo má stejné jméno a příjmení, mohl "požádat za 
jiného" a popřípadě ho zbavit práva volit.  

                                                 
4 zejm. § 80a násl. občanského zákoníku 
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upírány právní účinky na základě skutečnosti, že má 
elektronickou podobu nebo že nesplňuje požadavky na 
kvalifikované elektronické podpisy. Současně 
upozorňujeme na připravovaný návrh zákona o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, konkrétně jeho ustanovení § 6, ze kterého 
vyplývá, že ve vztahu k veřejnoprávnímu sektoru je 
osobám umožněno používat nejen kvalifikovaný 
elektronický podpis, ale také zaručený elektronický 
podpis. Ve vztahu k výše uvedenému požadujeme 
navržené změny vysvětlit. 

Nad rámec předkládaného návrhu - k výhradě státního 
občanství starosty a místostarosty 

Upozorňujeme na problematičnost současné právní 
úpravy, dle níž pozici starosty a místostarosty mohou 
zastávat pouze občané ČR (ustanovení § 103 odst. 2 
obecního zřízení). Ta může být v kontextu návrhu 
vnímána jako prohlubující nesoulad s právem EU s 
ohledem na požadavek, aby občan jiného členského 
státu s bydlištěm v ČR požíval práva být volen za 
stejných podmínek, jako občan členského státu (čl. 20 
odst. 2 SFEU a čl. 40 Listiny základních práv EU). 
Tuto skutečnost kritizují i zprávy Komise5, byť jejich 
závěry jsou v tomto případě formulovány pouze jako 
doporučení. Výhrada občanství je dle našich informací 
ospravedlňována na základě čl. 51 Smlouvy o 
fungování EU (výjimka pro činnosti, které jsou spjaty 
s výkonem veřejné moci). Požadujeme, aby se 
předkladatel k této věci vyjádřil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. Tato problematika 
však jde věcně nad rámec úprav zamýšlených 
v předkládané „technické“ novele volebních zákonů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 např. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive 94/80/EC on the right to vote and to stand as a candidate in 
municipal elections by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals, Brussels 2012 
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Nad rámec předkládaného návrhu – k výhradě státního 
občanství pro členy politických stran 

Odbor kompatibility též dlouhodobě poukazuje na 
problematičnost úpravy neumožňující cizincům 
členství v politických stranách, která je předmětem 
řízení o porušení smlouvy č. 2012/2115, v němž 
Komise vytýká České republice protiprávní 
diskriminaci občanů jiných členských států EU, 
kterým není dovoleno stát se členy politických stran v 
České republice nebo politické strany založit. Jako 
jeden z důsledků současné úpravy je možno vnímat 
sníženou motivaci cizinců – občanů EU participovat 
využít svého pasivního, ale i aktivního volebního 
práva ve volbách do zastupitelstev obcí. Požadujeme, 
aby se předkladatel vyjádřil i k této věci, zejména 
s ohledem na případné posuny v řízení o porušení 
smlouvy č. 2012/2115. 

 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. V této věci probíhá 
soudní řízení před ESD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu 
vlády 

Zásadní připomínka 
 
 
1. Podporujeme variantu č. 1, tedy 

zachování stávajícího počtu podpisů na petici 
na podporu kandidáta na prezidenta 
republiky. Vedou nás k tomu následující důvody: 

 
Stávající řešení je více otevřené zapojení veřejnosti, a 
také nutí podporovatele kandidatury určité osoby, 
mezi nimi také politické strany, k větší aktivitě mezi 
občany. Tento prvek varianta č. 1 zachovává. Varianta 
č. 2 by nominaci kandidátů do jisté míry vytěsňovala 
z veřejného prostoru a do jisté míry by nominaci 
„byrokratizovala“. 
 
Podpis petice na ulici je snazší, než cesta na nejbližší 

 
 
 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
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místo, kde se nachází CzechPoint, jejichž síť by patrně 
k ověřování podpisů byla nejčastěji využita. Mnoho 
potenciálních podporovatelů by tato cesta mohla 
bohužel odradit. 
 
Nemalá část lidí by mohla být odrazena obavou, že by 
bylo relativně snadno dohledatelné, kterého kandidáta 
podpořili. Jejich obava by mohla být o to větší, že 
v případě úředního ověření podpisu/podpory by se 
jednalo o nezpochybnitelné vyjádření vůle. 
 
Vyjadřujeme dále obavy, zda v případě, že by 
převážila vůle prosadit variantu č. 2, lze stihnout 
v patřičném předstihu před příští prezidentskou volbou 
s ní spojenou nominací změnu Ústavy České 
republiky. Máme určité pochybnosti, zda lze získat 
potřebnou většinu poslanců a senátorů pro tuto 
myšlenku a vše projednat dostatečně rychle. 
 
 
Jako podpůrný argument ve prospěch varianty č. 1 
uvádíme, že jiné země pracují s obdobným řešením a 
není v nich jeho ústavní konformita zpochybňována. 
Může jít např. o sousední Polsko, kde je za dostatečně 
specifický identifikátor považováno rodné číslo osoby. 
(viz čl. 303 odst. 3 Kodeksu wyborczego v platném 
znění. Jde o zákon publikovaný jako Dz. U. 2011, 
Nr 21, poz. 112, ve znění novel.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český statistický úřad Zásadní připomínka 
 

1. Část třetí Změna zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí, Čl. V, bod 8    

Český statistický úřad požaduje vložit do  bodu 8, 
části třetí - § 14 odst. 3 z. č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí                       a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
na konci odstavce třetího větu ve znění: „Ministerstvo 

 
Vysvětleno. Údaj o počtu voličů v jednotlivých 
volebních okrscích není možné z technických důvodů 
v současné době oddělit od seznamu voličů členěného 
podle volebních okrsků, který obsahuje údaje 
o voličích, k nimž není ČSÚ oprávněn. Možnost získání 
této informace odděleně pro účely ČSÚ by 
představovala nepřiměřené náklady, a to i s ohledem na 
připravovaný nový systém hromadných výdejů MORIS 
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vnitra poskytne také údaje o celkovém počtu voličů 
v jednotlivých volebních okrscích Českému 
statistickému úřadu.“ 
 
Vzhledem k obdobné konstrukci volebních zákonů 
požaduje ČSÚ poskytnutí údajů o počtech voličů 
v jednotlivých volebních okrscích  
i v ostatních druzích voleb, např. rozšířením 
působnosti MV  
o ustanovení o předávání celkového počtu voličů 
v členění jednotlivých volebních okrsků ČSÚ 
v jednotlivých volebních zákonech ( z. č.  247/1995 
Sb., z. č. 130/2000 Sb., z. č. 62/2003 Sb., z. č. 
275/2012 Sb.).        
Odůvodnění: 
Z navrženého znění § 14 odst. 3 vyplývá, že 
Ministerstvo vnitra disponuje údaji o celkovém počtu 
voličů v jednotlivých volebních okrscích. Český 
statistický úřad proto požaduje, aby mu Ministerstvo 
vnitra údaje o celkových počtech voličů ve volebních 
okrscích poskytlo. Tyto údaje ČSÚ využije pro 
kontrolu správnosti počtu zapsaných voličů, které 
okrskové volební komise uvádějí v zápisech o 
výsledku hlasování v okrsku. 

(Modulární registr pro informační systémy).    
 
 

Český úřad zeměměřický a katastrální Zásadní připomínky 
 
K části první ke změně zákona o volbách do 
Parlamentu České republiky 

K bodu 2 (§ 6a odst. 2) 
Požaduji upravit předmětné ustanovení tak, aby bylo 
zabezpečeno, že voličský průkaz bude vydán pouze 
jednoznačně identifikované osobě. 

Odůvodnění: 
V navrhovaném ustanovení § 6a odst. 2 zákona je 
naroveň kladena listinná podoba žádosti o vydání 
voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem a 
elektronická podoba bez dalšího požadavku. To by 

 
 
Akceptováno. 
Požadavek na kvalifikovaný elektronický podpis bude 
z návrhu vypuštěn v rámci vypuštění možnosti žádat 
o voličský průkaz (a vzdát se kandidatury na prezidenta 
republiky) prostřednictvím elektronického podpisu jako 
takového.  
Předkladatel se tak rozhodl na základě vyhodnocení 
rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; 
zatímco nyní je uznávaný elektronický podpis vedle 
jména a příjmení spojen i s "identifikátorem MPSV", 
který umožňuje osobu jednoznačně identifikovat, nově 
bude u kvalifikovaného elektronického podpisu jen 
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vedlo k tomu, že o vydání voličského průkazu by 
mohla požádat osoba identifikovaná pouze údaji 
obsaženými v kvalifikovaném certifikátu, což je podle 
přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“) povinně 
pouze jméno podepisující osoby nebo pseudonym. 
Podle článku 28 odst. 3 nařízení eIDAS pak není 
možné, aby kvalifikovaný certifikát obsahoval další 
zvláštní povinné atributy. Voličský průkaz by tak bylo 
možné vydat zcela odlišné osobě se shodným jménem 
a příjmením. 
Tato připomínka je zásadní. 

K části druhé ke změně zákona o volbách do 
zastupitelstev krajů 

K bodu 11 (§ 26a odst. 2) 
Požaduji upravit předmětné ustanovení tak, aby bylo 
zabezpečeno, že voličský průkaz bude vydán pouze 
jednoznačně identifikované osobě. 

Odůvodnění: 
V navrhovaném ustanovení § 26a odst. 2 zákona je 
naroveň kladena listinná podoba žádosti o vydání 
voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem a 
elektronická podoba bez dalšího požadavku. To by 
vedlo k tomu, že o vydání voličského průkazu by 
mohla požádat osoba identifikovaná pouze údaji 
obsaženými v kvalifikovaném certifikátu, což je podle 
přílohy I k nařízení eIDAS povinně pouze jméno 
podepisující osoby nebo pseudonym. Podle článku 28 
odst. 3 nařízení eIDAS pak není možné, aby 
kvalifikovaný certifikát obsahoval další zvláštní 
povinné atributy. Voličský průkaz by tak bylo možné 
vydat zcela odlišné osobě se shodným jménem 
a příjmením. 

jméno a příjmení; při znalosti dalších údajů o osobě, 
které se zapisují do žádosti o voličský průkaz, by ten, 
kdo má stejné jméno a příjmení, mohl "požádat za 
jiného" a popřípadě ho zbavit práva volit.  
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Tato připomínka je zásadní. 

 

K části čtvrté ke změně zákona o volbách do 
Evropského parlamentu 

K bodu 11 (§ 30 odst. 2) 
Požaduji upravit předmětné ustanovení tak, aby bylo 
zabezpečeno, že voličský průkaz bude vydán pouze 
jednoznačně identifikované osobě. 

Odůvodnění: 
V navrhovaném ustanovení § 30 odst. 2 zákona je 
naroveň kladena listinná podoba žádosti o vydání 
voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem a 
elektronická podoba bez dalšího požadavku. To by 
vedlo k tomu, že o vydání voličského průkazu by 
mohla požádat osoba identifikovaná pouze údaji 
obsaženými v kvalifikovaném certifikátu, což je podle 
přílohy I k nařízení eIDAS povinně pouze jméno 
podepisující osoby nebo pseudonym. Podle článku 28 
odst. 3 nařízení eIDAS pak není možné, aby 
kvalifikovaný certifikát obsahoval další zvláštní 
povinné atributy. Voličský průkaz by tak bylo možné 
vydat zcela odlišné osobě se shodným jménem 
a příjmením. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Doporučující připomínka 
K bodu 15 [§ 61 odst. 2 písm. b)] 
Doporučuji na konci písmene b) slova „rodné číslo“ 
nahradit slovy „datum narození“. Přestože v úplném 
znění je tato změna provedena, do novelizačních bodů 
nebyla promítnuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato úprava je již zahrnuta v čl. I bodu 11. 
 
 
 
 
 
 

Národní bezpečnostní úřad Doporučující připomínky 
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K části první 

K bodu 5 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavce 6“. 

K bodu 6 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavce 7“. 

K bodu 17 – odkaz na odstavce „1, 2, 3“ vyjádřit 
rozpětím „1 až 3“. 

K části druhé 

K bodu 4 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavce 4“. 

K bodu 5 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavce 5“. 

K části třetí 

K bodu 5 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavců 4 a 5“. 

K bodu 23 – zrušovanou větu nelze nazvat slovy, ale 
musí být zrušena slova bez tečky na 
jejich konci a dále zrušena věta 
poslední. 

K části čtvrté 

K bodu 3 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavců 4 a 5“. 

K části páté  

Varianta I 

K bodu 2 – tečka se nahrazuje a písmena doplňují „na 
konci odstavce 3“. 

K bodu 3 – tečka se nahrazuje a písmena doplňují „na 
konci odstavce 4“. 

Připomínky vzaty na vědomí a novelizační body budou 
v zásadě předestřeným způsobem upraveny. 
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K bodu 4 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavce 5“. 

Varianta II 

K bodu 2 – tečka se nahrazuje a písmeno doplňuje „na 
konci odstavců 4 a 5“. 

K bodu 11 – pro nahrazení textu neobsahujícího slova 
použít formulaci „se text nahrazuje 
textem“. 

 
 
 
 

Český telekomunikační úřad Zásadní připomínky 
 
K ČÁSTI PÁTÉ 
Změna zákona o volbě prezidenta republiky 
 
Máme za to, že při vyhodnocování variant je 
důležitým kritériem přiměřenost použitých prostředků 
k dosažení zamýšlených cílů. Varianta II se zdá 
nepřiměřeně byrokratická v poměru k tomu, zda vůbec 
existuje možnost ovlivnit výsledek kandidatury na 
prezidenta případnými podvody s hlasy při počtu 
50 000 petentů, a zda svědčí ve prospěch varianty II 
nějaké další důvody, pro které je nutno přijímat 
opatření podstatným způsobem ztěžující možnost 
petenta projevit svou vůli.  
 
Z výše uvedených obecných důvodů podporujeme 
přijetí varianty I. 
Domníváme se, že k eliminaci záměny petenta a tím i 
zásadnímu omezení možnosti podvodů je dostačující 
identifikace petenta pomocí data narození. Případně je 
možno zvážit i uvedení rodného čísla petenta na 
podpisovém archu, který je součástí kandidátní listiny. 
Rovněž je možno stanovit povinnost při podpisu 
předložit občanský průkaz obdobně, jako je tomu u 
voleb ve volební místnosti. 
 

 
 
 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
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Varianta II by podle našeho názoru mohla přispět 
k omezení vyjádření svobodné vůle petentů. Projev 
vůle občana oprávněného volit prezidenta republiky a 
jeho úkony k podpoře kandidatury jsou nedílnou 
součástí realizace volebního práva. Ústava ČR (čl. 56) 
zaručuje nejen všeobecné, rovné a přímé volební 
právo, ale i vyjádření volby tajným hlasováním. Tajná 
volba je zárukou vyjádření svobodné vůle voliče, 
který není povinen komukoli sdělovat své politické 
postoje. Tento způsob volby je všeobecně a plně 
akceptovaný, neboť voličovi je poskytnuta jistota, že 
se může rozhodnout svobodně a bez obav z následků 
svého rozhodnutí. Tento princip je tedy neoddělitelně 
spjat s požadavkem na svobodné volby. Zachování 
tajnosti hlasování je nejen právem voliče, ale i jeho 
povinností. Princip tajného hlasování bude 
zachován, pokud budou v rámci organizace voleb 
zajištěny takové podmínky, že nikdo nebude moci 
zjistit, jak konkrétní volič hlasoval. (viz Komentář k 
Ústavě České republiky: Molek Pavel, Šimíček 
Vojtěch, Filip Jan, Linde Praha, datum vydání: 1. 9. 
2010).  
 
Lze si jen stěží představit zachování principu tajnosti 
hlasování ve variantě II, která nutí petenta vyjádřit 
svou podporu veřejně, před orgánem státní správy, 
prostřednictvím portálu veřejné správy, případně v 
listinné podobě na závazném formuláři, u kterého je 
navíc nejasné, jakým způsobem jej petent bude 
doručovat kandidátu na prezidenta (zmocněnci). Je 
možné namítnout, že nejde o hlasování samotné, nýbrž 
o podporu kandidáta ve volební kampani. Svým 
způsobem je to ovšem jedno a totéž, protože lze 
důvodně předpokládat, že petent, který podpoří 
určitého kandidáta na prezidenta, tuto podporu vyjádří 
i v přímém hlasování ve volební místnosti.  
Kromě toho varianta II znamená i další administrativní 
náročnost pro potenciálního petenta. Tento si bude 
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muset zjišťovat, kdo je zmocněncem toho kterého 
kandidáta na prezidenta. Nebo bude muset zjišťovat 
údaje o komunikaci prostřednictvím datové schránky a 
ještě za tuto službu platit. Obtíže může způsobit 
některým občanům i získání a vyplňování formuláře. 
Mnohem jednodušší je podepsat petici někde na 
přístupném místě – např. v blízkosti nákupního 
střediska, metra, atp. 
Realizace varianty II bude znamenat i ztížení pro 
některé skupiny občanů, napři seniory, pokud jde o 
přístup k elektronickým komunikacím, případně 
seniory, nemocné a handicapované osoby, pro něž 
bude obtížné dostavit se na úřad k ověření podpisu 
apod. Dále budou znevýhodněni sociálně slabší 
občané z důvodu zpoplatnění odeslání prohlášení 
o podpoře kandidatury v některých případech. 
V těchto důsledcích spatřujeme i zpochybnění 
ústavněprávního principu rovnosti. 
Všechny výše uvedené připomínky jsou zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší správní soud Zásadní připomínky 
Pokud jde o alternativu v podobě zachování 
stávajícího znění Ústavy (tj. varianta I), která v zákoně 
o volbě prezidenta republiky navrhuje rozšířit 
náležitosti petice, resp. podpisového archu na podporu 
tzv. občanského kandidáta na prezidenta republiky, o 
údaj v podobě čísla občanského průkazu nebo 
cestovního dokladu (navrhované znění § 25 odst. 3 
zákona o volbě prezidenta republiky), vyjadřuje 
Nejvyšší správní soud stanovisko neutrální. 
   
Nejvyšší správní soud nicméně upozorňuje na to, že 
Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 27/12 ze dne 7. ledna 
2013 (N 2/68 SbNU 37), v bodě 67, vyslovil obiter 
názor, že nedostatek ověření skutečné vůle 
konkrétního petenta, resp. absence tohoto požadavku 
v zákoně o volbě prezidenta republiky, představuje 
mezeru, která by mohla být hodnocena jako 

 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
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protiústavní. Navrhované nouzové opatření v podobě 
požadavku na uvádění čísla průkazu totožnosti na 
nedostatku právní úpravy kritizovaném Ústavním 
soudem nic podstatného nemění. Na straně jedné lze 
předpokládat, že požadavek uvedení čísla průkazu 
totožnosti může nepřímo vést ke zpřesnění i ostatních 
údajů uváděných na podpisovém archu (lze očekávat, 
že i ty budou přesněji zapisovány podle údajů 
uvedených na občanském průkazu) a že rozšíření 
vyžadovaných údajů o běžně nedostupný údaj o čísle 
průkazu totožnosti povede k vyšší míře věrohodnosti a 
autentičnosti podpisových archů. Na straně druhé 
uvádění čísla průkazu totožnosti klade na petenty 
značně zvýšené riziko zneužití osobních údajů, což 
zcela jistě povede k výrazně nižší ochotě občanů 
zapojit se do petiční podpory kandidáta na prezidenta 
republiky. Má-li navrhované „náhradní“ řešení 
totožný nebo obdobný důsledek, jaký se předpokládá 
u plnohodnotné legalizace podpisů petentů, nabízí se 
úvaha, zda za této situace není vhodnější zvolit řešení 
odpovídající variantě II, které přímo napravuje mezeru 
v právní úpravě, jak ji nalezl Ústavní soud, tzn. které 
umožňuje „ověřit skutečný, nezaměnitelný a 
individualizovaný projev vůle petenta“ (viz nález 
Ústavního soudu Pl. ÚS 27/12, bod 67). 
 
V souvislosti s variantou I je pak třeba uvést v soulad 
ustanovení § 175a až 175e zákona č. 6/2002 Sb., o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a § 25a 
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 
pozdějších předpisů, s nově navrhovaným zněním § 8 
odst. 3 až 7 zákona o volbě prezidenta republiky tak, 
aby soudy provádějící soudní přezkum voleb 
(včetně Ústavního soudu) měly neomezenou 
možnost přístupu k referenčním údajům ze 
základního registru obyvatel, informačního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Pro účely VARIANTY I budou do 
návrhu zákona jako další části doplněny novelizace 
zmíněných zákonů; uvedená ustanovení budou 
změněna tak, aby stávající množina údajů, k nimž mají 
soudy přístup, zůstala zachována a zároveň byla 
doplněna o údaje, k nimž soudy dosud přístup nemají (a 
přitom jde o údaje, které budou Ministerstvem vnitra 
podle § 8 odst. 3 až 7 zákona o volbě prezidenta 
republiky využívány ke kontrole petic). Cílem je i to, 
aby po těchto úpravách soud měl ke konkrétnímu údaji 
přístup ve stejném informačním systému veřejné 
správy, ve kterém k tomuto údaji má podle § 8 odst. 3 
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systému evidence obyvatel, informačního systému 
evidence občanských průkazů a informačního 
systému evidence cestovních dokladů. Jinak by 
nemohly ověřit správnost kontroly petic, jak byla 
provedena Ministerstvem vnitra a jinými volebními 
orgány. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
Nejvyšší správní soud upozorňuje též na to, že 
předkládaná technická novela volebních zákonů nijak 
nereaguje na problém obsazení okrskových 
volebních komisí při souběžném konání voleb, 
popř. voleb a místního, případně krajského 
referenda, který se manifestoval v judikatuře 
Nejvyššího správního soudu (viz usnesení Nejvyššího 
správního soudu sp. zn. Vol 23/2014 ze dne ze dne 20. 
listopadu 2014, body 24-28). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

až 7 zákona o volbě prezidenta republiky přístup 
Ministerstvo vnitra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika bude komplexně řešena 
v připravovaném volebním kodexu a novele zákonů o 
místním/krajském referendu. Do nabytí účinnosti nové 
právní úpravy bude na uvedenou judikaturu 
odkazováno v rámci metodiky tak, aby byla v praxi 
zohledněna. 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší soud Doporučující připomínka 
Připomínky k Variantě 2: 

Tato varianta má spočívat v tom, že prohlášení o 
podpoře se bude podávat na formuláři, přičemž toto 
prohlášení bude možné podat jednak v listinné podobě 
a jednak elektronicky.  

Bude-li prohlášení o podpoře podáno v listinné 
podobě, musí být podpis občana oprávněného volit 
prezidenta republiky úředně ověřen, čímž je naplněn 
požadavek autenticity projevu vůle petenta vyjádřený 
ve výše citovaném nálezu Ústavního soudu. U této 
varianty neshledávám nedostatky. 

Prohlášení o podpoře lze ovšem poskytnout i 

 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
Předkladatel navrhovaný postup pro VARIANTU II. 
rovněž zvažoval, avšak nakonec převážily argumenty 
proti takovému postupu, a to zejména s ohledem na 
nepřiměřené přenášení odpovědnosti na Ministerstvo 
vnitra, když těžiště jeho úkolů jako registračního úřadu 
pro volbu prezidenta spočívá v jiné oblasti, než sběr 
podpisů na podporu kandidatury. 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHLOP)



 36 

v elektronické podobě, a to buď prostřednictvím 
osobní datové schránky petenta, nebo prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT). 

Odeslání prohlášení o podpoře prostřednictvím datové 
schránky petenta má probíhat tak, že občan oprávněný 
volit prezidenta republiky odešle formulář prohlášení 
o podpoře z PVS prostřednictvím systému datových 
schránek. Petent je vyzván k zadání přihlašovacích 
údajů ke své osobní datové schránce a tím je zaručena 
jeho identifikace. Formulář se odešle do datové 
schránky zmocněnce nebo navrhujícího občana, nemá-
li zmocněnce. V této souvislosti je třeba podotknout, 
že obě strany komunikace jsou soukromé osoby, 
na jedné straně podporující občan a na straně druhé 
zmocněnec resp. navrhující občan. Lze předpokládat, 
že další postup (po získání určitého počtu formulářů) 
bude spočívat v tom, že zmocněnec, resp. navrhující 
občan tyto své údaje z datové schránky bude 
poskytovat příslušným orgánům státní správy, které 
budou tyto kontrolovat (dále již „kontrolní osoby“). 
V této souvislosti lze doporučit, aby datovou 
schránkou odeslané formuláře nebyly zasílány 
navrhujícímu občanovi, resp. zmocněnci, ale přímo 
orgánu státní správy, který pro tento účel zřídí datovou 
schránku. V tomto případě odpadne případné riziko 
(zatím blíže v důvodové zprávě nedefinované, ovšem 
jistě reálné) manipulace s přijatými daty, resp. 
formuláři ze strany soukromé osoby, tj. navrhovatele 
či zmocněnce. Státní orgán může zřídit speciální 
datovou schránku, do které mají být formuláře o 
podpoře zasílány bezplatně pro jakéhokoli 
z kandidátů, aniž by tím vznikaly podstatné dodatečné 
výdaje pro státní rozpočet, přičemž odpadne kontrola 
pravosti formulářů, které by jinak dodávala 
kontrolním osobám soukromá osoba, která tyto 
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formuláře získávala (do své datové schránky). 

Druhá možnost elektronického podání prohlášení o 
podpoře má být prostřednictvím kontaktních míst 
veřejné správy (CzechPOINTů). Pro tento účel má být 
CzechPOINTech zaveden nový proces (služba), který 
má spočívat v tom, že se petent dostaví na libovolné 
kontaktní místo veřejné správy a projeví zájem o 
podporu prezidentského kandidáta. Po nezbytných 
formalitách a ověření osobnosti zájemce a jeho 
podpisu následně má centrála Czech POINT udržovat 
záznamy o poskytnutých prohlášeních, včetně metadat 
(identifikační údaje petenta, zmocněnce, název 
iniciativy). Záznamy mají sloužit pro případné 
stížnosti ze strany petentů, zmocněnců či kandidátů, 
eventuálně i pro soudní přezkum. V této souvislosti 
lze – pro zjednodušení (a navýšení efektivity a 
hospodárnosti) celého procesu - doporučit, aby 
CzechPOINTy využívaly podobný formulář, který by 
mohli petenti využívat ve variantě výše, tj. při 
odesílání podpory prostřednictvím datové schránky. 
Tento formulář – po jeho podepsání na 
CzechPOINTu, by byl následně odeslán pracovníkem 
CzechPOINTu do výše navrhované datové schránky 
zřízené příslušným státním orgánem. Tento postup by 
tak umožnil kumulaci elektronických formulářů a 
podpory poskytnuté prostřednictvím CzechPOINTu 
v jedné datové schránce pro tento účel zřízené 
příslušným státním orgánem, což by vedlo k navýšení 
efektivity celého procesu kontroly pravosti formulářů 
a obecně by bylo v souladu s principem hospodárnosti 
v činnosti státní správy. 

Základem těchto navrhovaných úprav je tedy: 

(i) vytvoření konceptu jednotné datové 
schránky, kterou by pro osobu sbírající 
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podporu (8000 petentů), zřídil příslušný 
státní orgán 

(ii) do této datové schránky by osoby vyjadřující 
podporu mohli ze svých datových 
schránek odesílat příslušné (v důvodové 
zprávě zmíněné) formuláře 

(iii) do této datové schránky by rovněž byly 
odesílány podepsané formuláře od 
petentů, kteří chtějí podpořit 
kandidaturu, prostřednictví varianty přes 
CzechPOINT. 

 
Nejvyšší kontrolní úřad Doporučující připomínka 

Ohledně změny zákona o volbě prezidenta republiky 
upozorňuje v případě akceptace varianty I na riziko 
možného zneužití dat (čísla občanských průkazů či 
cestovních pasů) uváděných na podpisových arších. 
 

 
Připomínka byla vzata na vědomí. 

Kancelář prezidenta republiky Doporučující připomínky 
 Obecně 
 
 Pokud bude zvolena varianta II, navrhuje se 
metodu ověřování podpisů promítnout do veškerých 
obdobných úkonů, vyžadovaných volebními zákony, 
např. u kandidátních listin, a rovněž do zákona o právu 
petičním. 
 
 K části páté 
 
 1. Doporučuje se varianta I. 
 
 2. Bude-li zvolena varianta II 
 

a) do návrhu zákona zapracovat zásadu, že 
nejen ověření podpisu petenta, ale i úkony činěné 

 
 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že uvedené 
úkony představují zcela jiné instituty, u nichž, dle 
názoru předkladatele, není potřebné aplikovat stejný 
postup, který je navrhován při sběru prohlášení na 
podporu kandidatury podle zákona o volbě prezidenta. 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že možnost 
bezplatného provedení již nyní návrh obsahuje, když 
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elektronicky, jsou bezplatné, a zajistit tak rovnost 
všech petentů při výkonu volebního práva, 

 
 
b) v navrženém § 25 odst. 3 pojem 

„technický nosič dat“ uvést do souladu s odstavcem 4 
a nahradit jej slovy „datová schránka nebo kontaktní 
místo veřejné správy“. 
 

záleží na podporovateli, zda si zvolí takový způsob 
vyjádření podpory, který není zpoplatněn; jde o obdobu 
stávající úpravy při podávání žádosti o voličský průkaz.  
 
Odlišné užití pojmů má své opodstatnění a nelze je 
proto sjednotit.  

Plzeňský kraj Doporučující připomínka 
Změna zákona o volbě prezidenta republiky: 
 

1. Doporučujeme variantu II. 
 

 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
 

Liberecký kraj Zásadní připomínky 
K čl. I bod 9. (změna § 14e odst. 4 zák. o V-Parl); k čl. 
III bod 8. (změna § 17 odst. 3 zák. o V-ZK); k čl. 
V bod 13. (změna § 17 odst. 3 zák. o V-ZO); k čl. VII 
bod 8. (změna § 18 odst. 4 zák. o V-EP); k čl. IX bod 
7. (změna § 18 odst. 3 zák. o V-Prez) = delegování 
členů a náhradníků do OVK 

 
v návaznosti  
 
na  čl. I bod 7. (do § 14c zák. o V-Parl doplnění odst. 
2);  čl. III bod 6. (do § 15  zák. o V-ZK doplnění odst. 
2); k čl. V bod 10. (do § 15 zák. o V-ZO doplnění odst. 
2);  čl. VII bod 6. (do § 16 zák. o V-EP doplnění odst. 
2);  čl. IX bod 6. (změna § 14 odst. 2 zák. o V-Prez) = 
oznámení o svolání prvního zasedání OVK 
 
Navrhovanou změnou je výslovně stanovena 
povinnost starosty zasílat (v případech fyzických osob, 
které mají zřízenu datovou schránku) oznámení o 
svolání prvního zasedání OVK delegovaným a 
jmenovaným zástupcům do datové schránky. 
Jsme si vědomi ust. § 17 zák. č. 300/2008 Sb., o 
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elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů ukládajícího 
prioritu doručování do datových schránek a 
skutečnosti, že navrhovanými změnami volebních 
zákonů se toto oznámení pokládá doručené dnem 
vyvěšení na úřední desce. Přesto si dovolujeme 
upozornit, že je v zájmu, aby všichni delegovaní 
členové OVK a jmenovaní zástupci byli skutečně 
informování o termínu konání prvního zasedání OVK 
a zúčastnili se jej.  

 
Vzhledem k velice krátké době ode dne uplynutí lhůty 
pro doručení seznamu delegovaných členů a 
náhradníků  (30 dnů přede dnem voleb) do konání 
prvního zasedání (21 dnů přede dnem voleb) je 
nezbytné na obecních úřadech bleskově rozeslat 
oznámení o svolání prvního zasedání OVK, aby byla 
včas doručena. 

 
V případě velkých měst jsme přesvědčeni, že 
ověřování údajů, kteří z delegovaných a jmenovaných 
členů OVK mají zřízenu datovou schránku (v našem 
případě např. v městě Liberci 750 členů), může 
způsobit značnou prodlevu odeslání tohoto oznámení. 

 
Vzhledem k výše uvedenému DOPORUČUJEME 
ZVÁŽIT, zda-li by nebylo vhodné ve všech 
volebních zákonech povinné náležitosti seznamu 
delegovaných členů doplnit o informaci o případné 
datové schránce delegovaného zástupce / 
náhradníka do OVK. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Jak vyplývá z důvodové zprávy, výslovné 
upravení priority doručování pozvánky na první 
zasedání okrskové volební komise do datové schránky 
delegovaného zástupce nepředstavuje zavedení nového 
postupu, ale pouze výslovné zdůraznění povinnosti 
starosty, která již nyní vyplývá z § 17 zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů. Doplnění informace o datové schránce 
delegovaného zástupce/náhradníka by nezbavilo 
starostu povinnosti ověřit tuto skutečnost, resp. její 
aktuálnost u všech, jimž má být pozvánka na první 
zasedání zaslána. Naopak by doplnění této informace 
mohlo u starostů vyvolat dojem, že neuvedení datové 
schránky je zbavuje povinnosti dodržovat prioritu 
doručování do datové schránky, čímž by se jejich 
postup dostal do kolize s uvedeným ustanovením 
zákona č. 300/2008 Sb.   
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A. ZMĚNA ZÁKONA O VOLBÁCH DO 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU: 

 
1. NAVRHUJEME: V § 22 odst. 1 písmeno b) se 

slovo „povolání“ nahrazuje slovy 
„jedno zaměstnání, povolání nebo podobný 
údaj, které kandidát v době podání kandidátní 
listiny zastává“ 
 
 „b) jména a příjmení kandidátů, datum 

narození, údaj o pohlaví kandidátů, jejich 
povolání jedno zaměstnání, povolání nebo 
podobný údaj, které kandidát v době 
podání kandidátní listiny zastává, 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"),“ 

 
Zdůvodnění: 
 
Níže (v částech týkající se zák. o volbách do 
Parl., v zák. o volbách do ZK a v zák. o volbách 
do ZO), kde krajské úřady a některé obecní 
úřady mající postavení registračních úřadů plní 
úkoly související s přijímáním a posuzováním 
kandidátních listin, navrhujeme změny v údajích 
o kandidátech (věk a povolání), které mají 
praktický význam. 
 
Byť v případě voleb do EP takovým 
„registračním úřadem“ je Ministerstvo vnitra,  
domníváme se, že v zájmu jednotnosti úpravy 

 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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volebních zákonů je vhodné i v zák. o volbách do 
EP provést navrhovanou úpravu povinné 
náležitosti údaje o kandidátovi; tedy na místo 
„povolání“ uvedení  „jednoho  zaměstnání, 
povolání nebo podobného údaj, které kandidát 
v době podání kandidátní listiny zastává“.  
 
Rozdíl spočívající v uvedení data narození 
kandidáta na místo v ostatních volebních  
zákonech uvedeného věku v kandidátní listině 
nenamítáme – ponecháváme na Ministerstvu 
vnitra. 

 
 

2. NAVRHUJEME: V § 28 odst. 2 se slova na konci 
věty slova „ve stálém seznamu voličů“ nahrazují 
slovy „v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu“ 
 

(2) Obecní úřad do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu dále do 20 dnů 
přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve 
správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na území České 
republiky, ale kteří v jeho obvodu 

a) vykonávají základní nebo náhradní vojenskou 
službu, 

b) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, 
ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu 
a zařízení, nebo 

c) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby 
nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, 
15) 

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem 
nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň 
o zápise informuje obecní úřad, kde je volič 
zapsán ve stálém seznamu voličů v seznamu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
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voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
 
Zdůvodnění: 
 
Stávající znění ust. § 28 odst. 2 zák. o volbách do 
EP umožňuje obecním úřadům 20 dnů přede 
dnem voleb zanést do seznamu voličů pro volby 
do EP voliče, kteří, ač nemají v dané obci trvalý 
nebo přechodný pobyt,  jsou v jeho obvodu m.j. 
v nemocnici, porodnici, sanatoriu ..., v policejní 
cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu 
trestu odnětí svobody. Nepochybně lze takto do 
seznamu voličů pro volby do EP zanést každého 
voliče, tedy nejen občana ČR, ale též občana 
jiného členského státu,  pakliže je zapsán 
v seznamu voličů pro volby do EP vedeného 
jinou obcí a jsou-li splněny podmínky uvedené v 
§ 28 odst. 2 zák. o volbách do EP.  
 
Závěrečný text stávajícího znění ust. § 28 odst. 2 
zák. o volbách do EP však ukládá povinnost 
informovat obecní úřad, kde je volič zapsán ve 
stálém seznamu voličů. Ve stálém seznamu 
voličů ale jsou podle ust. § 28 odst. 1 zák. o 
volbách do ZO vedeni pouze voliči – občané ČR 
a tedy stávající znění této části ust. § 28 odst. 2 
vyvolává nesprávnou domněnku, že podle ust. § 
28 odst. 2 zák. o volbách do EP lze zanést pouze 
voliče – občana ČR.  

NAVÍC v případech voličů - občanů jiných 
členských států, kteří prostřednictvím správy 
příslušného zařízení podle § 28 odst. 2 žádají o 
zanesení do seznamu voličů pro volby do EP,  se 
domníváme, že by v zákoně měla být výslovně 
uložena povinnost obecní úřadu, u něhož je 
dle § 28 odst. 2 o zanesení žádáno, před 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
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zanesením  ověřit u obecního úřadu, v jehož 
územním obvodu má volič – občan jiného 
členského státu evidován trvalý / přechodný 
pobyt,  zda tento volič – občan jiného 
členského státu je skutečně zapsán v seznamu 
voličů pro volby do EP vedeného jiným 
obecním úřadem, neboť ne všichni oprávnění 
voliči – občané jiných členských států jsou 
zapsáni v seznamu voličů pro volby do EP. 
V případě negativního zjištění by měl obecní 
úřad, u něhož je dle § 28 odst. 2 o zanesení 
žádáno, vyrozumět takového voliče, a to 
prostřednictvím správy příslušného zařízení, že 
jeho žádosti nebylo vyhověno.  

 
 

3. NAVRHUJEME: V § 28 odst. 4 se písm. c) 
zrušuje. Dosavadní písmena d) a e) se označují 
jako c) a d).  

 
„(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů 

pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne 
obecní úřad voliče, kteří 
a) projevili vůli hlasovat ve volbách do 

Evropského parlamentu v jiném členském státě, 
a to na základě sdělení Ministerstva vnitra, 

b) požádali o vydání voličského průkazu (§ 30), 
c) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. 
b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb 
nepodali žádost o zápis do tohoto seznamu, 

d) c) zemřeli, nebo 
e) d) po zápisu do seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. 
a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území 
jiné obce v České republice; o vyškrtnutí ze 
seznamu voličů pro volby do Evropského 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
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parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho 
žádost potvrzení. 

 
Zdůvodnění: 

 
Stávající znění ust. § 28 odst. 4 písm. c) zák. o 
volbách do EP  vyvolává nesprávný dojem, že 
v rámci I. fáze [§ 28 odst. 1 písm. b)]  se 
automaticky (podobně jako v případě voličů – 
občanů ČR =  údaje ze stálého seznamu voličů)  
přenášejí všichni voliči vedení v dodatku 
seznamu voličů bez ohledu na to, zda v minulosti 
nebo ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb (§ 29 
odst. 3) požádali o přenesení svých údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu 
voličů pro volby do EP.  
 
Pakliže záměrem stávajícího znění § 28 odst. 4 
písm. c) je vytvořit jakousi „pojistku“ pro 
případy chybného zanesení voliče – občana 
jiného členského státu v rámci I. fáze [§ 28 odst. 
1 písm. b)] , který však, i když zapsán v dodatku 
stálého seznamu voličů, nepožádal o přenesení 
svých údajů  do seznamu voličů pro volby do EP, 
pak by tato „pojistka“ měla být vyjádřena 
srozumitelněji.  
 
Nejedná-li se o „pojistku“, domníváme se, že je 
nezbytné text písm. c) vyškrtnout a stávající 
označení písm. d) a e) změnit na c) a d). 

 
 
B. ZMĚNA ZÁKONA O VOLBÁCH DO 

PARLAMENTU: 
 
1. NAVRHUJEME (včetně změny uvedené 

v předloženém návrhu zákona – „pohlaví“):   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
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V § 32 odst. 1 písmeno c) se za slovo „věk“ 
doplňují slova „ke dni podání kandidátní 
listiny“ a  slovo „povolání“ se nahrazuje slovy 
„jedno zaměstnání, povolání nebo podobný 
údaj, které kandidát v době podání kandidátní 
listiny zastává“.  

 
c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke 

dni podání kandidátní listiny, jejich povolání 
jedno zaměstnání, povolání nebo podobný 
údaj, které kandidát v době podání 
kandidátní listiny zastává, 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"),  

 
Zdůvodnění: 

 
Ust. § 32 odst. 1 písm. c) zák. o volbách do Parl. 
stanoví jako povinné náležitosti kandidátní 
listiny pro volby do Poslanecké sněmovny m.j. 
„věk“ a „povolání“ kandidátů. 
 
Vzhledem ke stále se opakujícím chybám v 
nesprávném uvedení věku kandidátů na podané 
kandidátní listině navrhujeme v ust. § 32 odst. 1 
písm. c) zák. o volbách do Parl. precizovat 
časový údaj pro uvedení věku kandidátů (tj. ke 
dni podání kandidátní listiny). 
 
Nepříznivým trendem poslední doby, a to nejen 
v případě voleb do Poslanecké sněmovny, je 
skutečnost, že politické strany, politická hnutí a 
koalice do údaje o povolání kandidátů uvádějí 
značné množství informací i o mimopracovní 
činnosti kandidáta, jeho aktivitách, sportovních, 

volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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uměleckých aj. úspěších, a to i z velmi 
dávné minulosti, přičemž tuto část tuto část 
kandidátní listiny vnímají jako prostor pro 
volební agitaci. Důsledkem tohoto dosud 
neregulovaného stavu je mnohdy nezbytnost 
velikosti písma na hlasovacím lístku takovému 
množství údajů.  V ust. § 32 odst. 1 písm. c) zák. 
o volbách do Parl. proto navrhujeme, aby údaj o 
povolání byl nahrazen textem, který bude 
limitovat k uvedení pouze jediného údaje. 

 
 
2. NAVRHUJEME (včetně změny uvedené 

v předloženém návrhu zákona – „pohlaví“):   
V § 61 odst. 1 písmeno a) se za slovo „věk“ 
doplňují slova „ke dni podání přihlášky k 
registraci“ a slova „jeho povolání“ se nahrazují 
slovy „jedno jeho zaměstnání, povolání nebo 
podobný údaj, které kandidát v době podání 
přihlášky k registraci zastává,“  
a) jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke 

dni podání přihlášky k registraci, jedno jeho 
zaměstnání, povolání nebo podobný údaj, 
které kandidát v době podání přihlášky k 
registraci zastává, obec, kde je přihlášen k 
trvalému pobytu, 

 
Zdůvodnění: 
 
Byť v případě voleb do Senátu trend uvádění 
značného množství údajů o povolání kandidáta 
se v přihlášce k registraci vyskytuje výjimečně 
(přičemž vzhledem ke skutečnosti, že se 
každému z kandidátů tiskne samostatný 
hlasovací lístek, nejsou potíže), přesto se 
domníváme, že v zájmu jednotnosti úpravy 
volebních zákonů je vhodné i v zák. o volbách do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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Parl., a to v části týkající se voleb do Senátu, 
provést navrhovanou úpravu povinných 
náležitostí údajů o kandidátovi v přihlášce 
k registraci - tedy precizovat časový údaj pro 
uvedení věku (tj. ke dni podání přihlášky 
k registraci) a údaj o povolání nahradit textem, 
který bude limitovat k uvedení pouze jediného 
údaje. 
 
 

C. ZMĚNA ZÁKONA O VOLBÁCH DO 
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ: 

 

1. NAVRHUJEME (včetně změny uvedené 
v předloženém návrhu zákona – „pohlaví“):  
V § 21 odst. 1 písm. c) se za slovo „věk“ doplňují 
slova „ke dni podání kandidátní listiny“ a slovo 
„povolání“ se nahrazuje slovy 
„jedno zaměstnání, povolání nebo podobný 
údaj, které kandidát v době podání kandidátní 
listiny zastává“.  

 
c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke 

dni podání kandidátní listiny, jejich povolání 
jedno  zaměstnání, povolání nebo podobný 
údaj, které kandidát v době podání 
kandidátní listiny zastává, 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"),  

 
Zdůvodnění: 

 
Ust. § 21 odst. 1 písm. c) zák. o volbách do ZK 
stanoví jako povinné náležitosti kandidátní 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
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listiny m.j. „věk“ a „povolání“ kandidátů. 
 
Vzhledem ke stále se opakujícím chybám v 
nesprávném uvedení věku kandidátů na podané 
kandidátní listině navrhujeme v ust. § 21 odst. 1 
písm. c) zák. o volbách do ZK precizovat časový 
údaj pro uvedení věku kandidátů (tj. ke dni 
podání kandidátní listiny). 
 
Nepříznivým trendem poslední doby, a to nejen 
v případě voleb do ZK, je skutečnost, že 
politické strany, politická hnutí a jejich koalice 
do údaje o povolání kandidátů uvádějí značné 
množství informací i o mimopracovní činnosti 
kandidáta, jeho aktivitách, sportovních, 
uměleckých aj. úspěších, a to i z velmi 
dávné minulosti, přičemž tuto část tuto část 
kandidátní listiny vnímají jako prostor pro 
volební agitaci. Důsledkem tohoto dosud 
neregulovaného stavu je mnohdy nezbytnost 
přizpůsobování velikosti písma na hlasovacím 
lístku takovému množství údajů. V ust. § 21 
odst. 1 písm. c) zák. o volbách do ZK proto 
navrhujeme, aby údaj o povolání byl nahrazen 
textem, který bude limitovat k uvedení pouze 
jediného údaje. 
  

 

2. NAVRHUJEME: V § 21 odst. 1 se písm. e) se za 
slova „kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu“ 
doplňují slova „a data narození“: 
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 a data 
narození, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
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Zdůvodnění: 
 

Dle stávajícího znění ust. § 21 odst. 1 písm. e) 
zák. o volbách do ZK je povinnou náležitostí 
kandidátní listiny uvedení zmocněnce / jeho 
náhradníka, přičemž tito jsou identifikováni 
pouze svým jménem a místem, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu. Stává se, že 
zmocněncem je např. otec jednoho z kandidátů, 
přičemž jak kandidát, tak zmocněnec mají stejné 
jméno a příjmení a stejný údaj o místu trvalého 
pobytu. 
 
Ust. § 21 odst. 5 zák. o volbách do ZK stanoví, 
že zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže 
být kandidát. Aby krajský úřad mohl řádně ověřit 
dodržení ust. § 21 odst. 5 zák. o volbách do ZK 
navrhujeme, aby údaje o zmocněnci / 
náhradníkovi zmocněnce byly doplněny o údaj o 
jejich datu narození.  
 

3. NAVRHUJEME:  V § 21 odst. 5 včetně 
poznámky pod čarou zní: 

„(5) Zmocněncem nebo jeho náhradníkem 
je fyzická osoba, která je takto označena na 
kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 
18 let, osoba s omezenou svéprávností x) nebo 
kandidát uvedený na téže kandidátní listině. 
Úkony zmocněnce je politická strana, politické 
hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může 
politická strana, politické hnutí a koalice 
písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem 
doručení tohoto odvolání krajskému úřadu.“ 
----------------------------------- 
x) § 55 až 65 občanského zákoníku. 
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Zdůvodnění: 
 

Výkladem v materiálu „Kandidatura ve volbách 
do zastupitelstev obcí 2014“ (zveřejněno na 
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-
zastupitelstev-obci.aspx) Ministerstvo vnitra 
dospělo k závěru, že  cit - „ .... Zmocněncem 
nemůže být osoba, která je kandidátem té volební 
strany, za níž jedná, zákon však výslovně 
nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, která 
je kandidátem jiné volební strany do téhož 
zastupitelstva obce, případně jiného 
zastupitelstva obce v rámci České republiky. 
Zmocněncem může být i osoba, která plní funkci 
zmocněnce pro jinou volební stranu.“ 
 
Analogicky s tímto výkladem je zřejmé, že 
zmocněncem i pro volby do ZK nemůže být 
kandidát uvedený na téže kandidátní listině. 
Vzhledem k výkladovým pochybnostem a 
v praxi četným dotazům navrhujeme, aby 
zákonem o volbách do ZK bylo výslovně 
stanoveno, že zmocněncem nemůže být kandidát 
uvedený na téže kandidátní listině. 
 
Stávající znění ust. § 21 odst. 5 zák. o volbách do 
ZK stanoví - cit.: „(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.“ 
 
Domníváme se, že stávající vymezení osoby 
zmocněnce je v zák. o volbách do ZK 
nedostatečné a je žádoucí, aby osoba zmocněnce 
byla vymezena stejně, jako je tomu v zák. o 
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volbách do ZO (tzn. fyzická osoba, starší 18 let, 
která není omezena ve svéprávnosti), proto 
navrhujeme změnu znění celého § 21 odst. 5 
zák. o volbách do ZK.  
 

4. NAVRHUJEME:   V § 22 odst. 2 se na konci 
písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se  
písmeno f), které zní: 

„f) kandidáta, který je na kandidátní listině téže 
politické strany, politického hnutí nebo 
koalice uveden jako zmocněnec nebo 
náhradník zmocněnce.“ 

 
Zdůvodnění: 

 
Ust. § 21 odst. 5 zák. o volbách do ZK výslovně 
stanoví, že zmocněnce ani jeho náhradníkem 
nemůže být kandidát. 
 
Pakliže po přezkoumání kandidátních listin 
krajský úřad zjistí, že zmocněncem nebo jeho 
náhradníkem je kandidát (uvedený na téže 
kandidátní listině), podle ust. § 22 odst. 1 zák. o 
volbách do ZK krajský úřad vyzve 
prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici, aby v určené lhůtě 
závadu odstranila. Nebude-li tato závada ve 
stanovené lhůtě odstraněna, měl by být dán 
důvod pro škrtnutí kandidáta nebo odmítnutí 
kandidátní listiny. 
 
V ust. § 22 odst. 2 zák. o volbách do ZK jsou 
stanoveny důvody pro škrtnutí kandidáta(-ů) a 
v ust. § 22 odst. 3 písm. b) zák. o volbách do ZK 
jsou uvedeny důvody pro odmítnutí kandidátní 
listiny, přičemž žádný z důvodů uvedených v § 
22 odst. 2 písm. a) – e) ani § 22 odst. 3 písm. b) 

 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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zák. o volbách do ZK nelze na danou situaci 
aplikovat. 
 
Navrhujeme proto, aby výčet důvodů pro 
rozhodnutí o škrtnutí kandidáta byl doplněn o 
nové písm. f): „ f) kandidáta, který je na 
kandidátní listině téže téže politické strany, 
politického hnutí nebo koalice uveden jako 
zmocněnec nebo náhradník zmocněnce.“. 
 

5. NAVRHUJEME:   § 38 odst. 1 včetně poznámky 
pod čarou zní: 

 
„(1) V místnosti, kde okrsková volební 

komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni 
zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří 
mají pověření podle § 10 odst. 2 písm. e), 
zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, 
kteří mají osvědčení podle zvláštního právního 
předpisu x), zaměstnanci obce zařazení do 
pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení 
podle § 11 odst. 1 písm. j), členové Státní volební 
komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, 
kterým k tomu dala povolení Státní volební 
komise. 
----------------------------- 
x) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb.“ 

 
Zdůvodnění: 
 

Ust. § 38 odst. 1 zák. o volbách do ZK (podobně 
jako ust. § 40 odst. 1 zák. o volbách do ZO) 
neumožňuje právo být přítomen ve volební 
místnosti, kde OVK sčítá hlasy, zaměstnancům 
kraje, zařazeným do krajského úřadu, kteří mají 
osvědčení podle zvláštního právního předpisu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
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Naproti tomu v případě voleb do EP (§ 41 zák. č. 
62/2003 Sb.), volby prezidenta (§ 48 zák. č. 
275/2012 Sb.) a voleb do PS a Senátu (§ 23 zák. 
č. 247/1995 Sb.) je toto právo zaměstnancům 
kraje zařazeným do krajského úřadu, kteří mají 
osvědčení podle zvláštního právního předpisu, 
přiznáno. 
 
Neshledáváme důvod pro rozdílnost právní 
úpravy v jednotlivých volebních zákonech. 
Upozorňujeme, že za stávajícího stavu pověření 
zaměstnanci kraje v době sčítání hlasů nemohou 
na místě - ve volebních místnostech řešit 
případné  stížnosti a problémy na organizačně 
technické zabezpečení voleb, které nesnesou 
odkladu. 
 
Navrhujeme okruh subjektů, které mají právo 
být přítomni ve volební místnosti, kde OVK sčítá 
hlasy, doplnit o zaměstnance kraje zařazení do 
krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle 
zvláštního právního předpisu včetně příslušné 
pozn. pod čarou. 

 
 
D. ZMĚNA ZÁKONA O VOLBÁCH DO 

ZASTUPITELSTEV OBCÍ: 
 
1. NAVRHUJEME:   § 12 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) informuje starosty obcí náležejících do 
jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde 
působí obecní úřady podle § 6 písm. f), o 
registraci kandidátních listin a poskytuje 
jim údaje o zmocněncích nejpozději 48 dnů 
přede dnem voleb,“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
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2. NAVRHUJEME:   V § 13 odst. 1 písmeno c) se 
na konci věty doplňují slova „a poskytuje mu 
údaje o zmocněncích“:  

„c) informuje starostu o registraci 
kandidátních listin a poskytuje mu údaje o 
zmocněncích,“ 

 
Zdůvodnění k bodům 1. a 2.: 

 
Podle ust. § 12 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 1 
písm. c) zák. o volbách do ZO je povinností 
pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu v 
obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory 
informovat starostu o registraci kandidátních 
listin. 
 
Žádné ust. však těmto volebním orgánům 
neukládá povinnost poskytnout starostovi 
údaje o zmocněncích (kteří jsou oprávněni 
podepisovat seznam delegovaných členů a 
náhradníků do OVK, případně - dle návrhu - 
písemně k tomuto úkonu pověřovat jinou osobu), 
aby starosta, jemuž jsou tyto seznamy 
doručovány, mohl ověřit, zda seznam / písemné 
pověření je skutečně podepsáno zmocněncem 
dané volební strany. 
 
Navrhujeme, aby povinnost informovat starosty 
o registraci kandidátních listin v ust. § 12 odst. 1 
písm. b) a § 13 odst. 1 písm. c) zák. o volbách do 
zastupitelstev obcí byla doplněna o povinnost 
poskytnout údaje o zmocněncích. 

 
3. NAVRHUJEME: § 22 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) název volební strany, jímž v případě politické 
strany nebo politického hnutí je název, který 

úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
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volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
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je uveden v rejstříku stran a hnutí; v případě 
nezávislého kandidáta jeho jména o 
příjmení evidované v registru obyvatel a 
označení, o jaký typ volební strany podle § 20 
odst. 1 jde, s uvedením názvu politických 
stran a politických hnutí,“ 

 
Zdůvodnění: 

 
Ust. § 22 odst. 1 písm. c) zák. stanoví jako jednu 
z povinných náležitostí kandidátní listiny  - 
„název volební strany“, přičemž bližší podmínky 
zákon nestavuje.   
 
Ztotožňujeme se závěrem Ministerstva vnitra, dle 
jehož názoru je třeba vycházet z typu volební 
strany, která do příslušného zastupitelstva obce 
kandiduje. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že typ 
volební strany se uvádí pouze na kandidátní 
listině, na hlasovací lístek se nepřetiskuje; název 
volební strany by proto měl mít i pro voliče 
určitou vypovídací hodnotu. Jde-li o politickou 
stranu nebo politické hnutí, pak by název volební 
strany měl odpovídat názvu příslušné politické 
strany nebo politického hnutí, pod nímž byla u 
Ministerstva vnitra zaregistrována. Jde-li o 
nezávislého kandidáta, názvem volební strany by 
mělo být jeho jméno a příjmení tak, jak je 
evidováno v registru obyvatel. 

 
Navrhujeme doplnění znění písm. c) o 
navrhovaný text, aby bylo zákonem jednoznačně 
stanoveno, že volební strany typ politická strana 
a politické hnutí jsou povinny jakožto název 
volební strany užívat název, který odpovídá 
názvu pod nímž jsou zaregistrovány v rejstříku 
stran a hnutí a volební strana typ nezávislý 
kandidát je povinna jakožto název volební strany 

vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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užívat své jméno a příjmení tak, jak je kandidát 
evidován v registru obyvatel. 
 

6. NAVRHUJEME (včetně změny uvedené 
v předloženém návrhu zákona – „pohlaví“):  
V § 22 odst. 1 písmeno d) (včetně změn 
uvedených v předloženém návrhu zákona) se za 
slovo „věk“ doplňují slova „ke dni podání 
kandidátní listiny“ a slovo „povolání“ se 
nahrazuje slovy „jedno zaměstnání, povolání 
nebo podobný údaj, které kandidát v době 
podání kandidátní listiny zastává“.  

 
d)  „jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich 

věk ke dni podání kandidátní listiny a 
povolání jedno zaměstnání, povolání nebo 
podobný údaj, které kandidát v době 
podání kandidátní listiny zastává, 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"),  

  
Zdůvodnění: 

 
Ust. § 22 odst. 1 písm. d) zák. o volbách do ZO 
stanoví jako povinné náležitosti kandidátní 
listiny m.j. „věk“ a „povolání“ kandidátů. 
 
Vzhledem ke stále se opakujícím chybám v 
nesprávném uvedení věku kandidátů na podané 
kandidátní listině navrhujeme v ust. § 22 odst. 1 
písm. d) zák. o volbách do ZO precizovat časový 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHLOP)



 58 

údaj pro uvedení věku kandidátů (tj. ke dni 
podání kandidátní listiny). 
 
Nepříznivým trendem poslední doby, a to nejen 
v případě voleb do ZO, je skutečnost, že volební 
strany do údaje o povolání kandidátů uvádějí 
značné množství informací i o mimopracovní 
činnosti kandidáta, jeho aktivitách, sportovních, 
uměleckých aj. úspěších, a to i z velmi 
dávné minulosti, přičemž tuto část tuto část 
kandidátní listiny vnímají jako prostor pro 
volební agitaci. Důsledkem tohoto dosud 
neregulovaného stavu je mnohdy nezbytnost 
přizpůsobování velikosti hlasovacího lístku a 
velikosti písma na hlasovacím lístku takovému 
množství údajů.  V ust. § 22 odst. 1 písm. d) zák. 
o volbách do ZO proto navrhujeme, aby údaj o 
povolání byl nahrazen textem, který bude 
limitovat k uvedení pouze jediného údaje. 
 

4. NAVRHUJEME: V § 22 odst. 1 písmeno f) 
se za slova „kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu“ doplňují slova „a data narození“. 

„f) jméno a příjmení zmocněnce volební 
strany a jeho náhradníka s uvedením 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu a data narození, není-li volební 
stranou nezávislý kandidát,“ 

 
Zdůvodnění: 

 
Dle stávajícího znění ust. §  22 odst. 1 písm. f) 
zák. o volbách do ZO je povinnou náležitostí 
kandidátní listiny volebních stran typ politická 
strana, politické hnutí, koalice, sdružení 
nezávislých kandidátů a sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
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kandidátů uvedení zmocněnce / jeho náhradníka, 
přičemž tito jsou identifikováni pouze svým 
jménem a místem, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu. Stává se, že zmocněncem je např. otec 
jednoho z kandidátů, přičemž jak kandidát, tak 
zmocněnec mají stejné jméno a příjmení a stejný 
údaj o místu trvalého pobytu. 
 
Ust. § 22 odst. 4 zák. o volbách do ZO m.j. 
stanoví, že zmocněncem / náhradníkem 
zmocněnce nemůže být kandidát. Aby registrační 
úřad mohl řádně ověřit dodržení ust. § 22 odst. 4 
zák. o volbách do ZO navrhujeme, aby údaje o 
zmocněnci / náhradníkovi zmocněnce byly 
doplněny o údaj o jejich datu narození.  

 
5. NAVRHUJEME: V § 22 odst. 4 se na konci věty 

druhé za slova „nebo kandidát“ doplňují slova 
„uvedený na téže kandidátní listině“. 

„(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 
svéprávností 7) nebo kandidát uvedený na téže 
kandidátní listině. Úkony zmocněnce je volební 
strana vázána. Svého zmocněnce může volební 
strana písemně odvolat; zmocnění zaniká 
okamžikem doručení tohoto odvolání 
registračnímu úřadu.“ 

 
Zdůvodnění: 

 
Výkladem v materiálu „Kandidatura ve volbách 
do zastupitelstev obcí 2014“ (zveřejněno na 
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-
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zastupitelstev-obci.aspx) Ministerstvo vnitra 
dospělo k závěru, že  cit - „ .... Zmocněncem 
nemůže být osoba, která je kandidátem té volební 
strany, za níž jedná, zákon však výslovně 
nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, která 
je kandidátem jiné volební strany do téhož 
zastupitelstva obce, případně jiného 
zastupitelstva obce v rámci České republiky. 
Zmocněncem může být i osoba, která plní funkci 
zmocněnce pro jinou volební stranu.“ 
 
Vzhledem k  výkladovým pochybnostem a 
v praxi četným dotazům navrhujeme, aby 
zákonem o volbách do ZK bylo výslovně 
stanoveno, že zmocněncem nemůže být kandidát 
uvedený na téže kandidátní listině. 
 

6. NAVRHUJEME: V § 23 odst. 2 se na konci 
písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se  
písmeno f), které zní:  

„f) kandidáta, který je na kandidátní listině téže 
volební strany uveden jako zmocněnec 
nebo náhradník zmocněnce.“ 

 
Zdůvodnění: 

 
Ust. § 22 odst. 4 zák. o volbách do ZO výslovně 
stanoví, že zmocněnce nebo jeho náhradníkem 
nemůže být kandidát. 
 
Pakliže po přezkoumání kandidátních listin 
registrační úřad zjistí, že zmocněncem nebo jeho 
náhradníkem je kandidát (uvedený na téže 
kandidátní listině), podle ust. § 23 odst. 1 zák. o 
volbách do ZO registrační úřad vyzve 
prostřednictvím zmocněnce volební stranu, aby 
ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb závadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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odstranila. Nebude-li tato závada ve stanovené 
lhůtě odstraněna, měl by být dán důvod pro 
škrtnutí kandidáta nebo odmítnutí kandidátní 
listiny. 
 
V ust. § 23 odst. 2 zák. o volbách do ZO jsou 
uvedeny důvody pro škrtnutí kandidáta(-ů); 
v ust. § 23 odst. 3 písm. b) jsou uvedeny důvody 
pro odmítnutí kandidátní listiny, přičemž žádný 
z důvodů uvedených v § 23 odst. 2 písm. a) – e) 
ani v § 23 odst. 3 písm. b) zák. o volbách do ZO 
nelze na danou situaci aplikovat. 

 
Navrhujeme proto, aby výčet důvodů pro 
rozhodnutí o škrtnutí kandidáta byl doplněn o 
nové písm. f): „ f) kandidáta, který je na 
kandidátní listině téže volební strany uveden jako 
zmocněnec nebo náhradník zmocněnce.“. 

 
7. NAVRHUJEME (včetně změny uvedené 

v předloženém návrhu zákona – doplnění textu 
„případně přechodnému pobytu, jde-li o cizince 
podle § 4 odst. 1“):  
§ 25 odst. 3 zní: 

 
„(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, typem a vylosovaným číslem 
volební strany; jde-li o  koalici  nebo a sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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nezávislých kandidátů uvede se název politické 
strany nebo politického hnutí, které volební 
stranu tvoří. 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. 

 
Zdůvodnění: 

 
Podle stávajícího znění zák. o volbách do ZO se 
na hlasovacím lístku uvádí název volební strany 
(nikoliv typ volební strany). Pouze znalec zákona 
za dnešního stavu dokáže z údajů o jednotlivých 
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kandidátech (v případě koalice – navržen ...; 
v případě sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidátů  - 
navržen .... nebo nezávislý kandidát) 
identifikovat typ volební strany, ale běžný volič 
nikoliv.  
 
Jsme toho názoru, že právem voliče je být 
informován, jaký typ volební strany byl pro 
volby do zastupitelstva obce pod daným názvem 
zaregistrován a které politické strany nebo 
politická hnutí jsou součástí této volební strany.  
 
Navrhujeme, aby na hlasovacím lístku pro 
volby do ZO v záhlaví sloupce byl uváděn nejen 
název volební strany s vylosovaným číslem, ale 
též typ volební strany a v případě koalice nebo 
sdružení politických stran nebo politických hnutí 
a nezávislých kandidátů i název politické strany 
nebo politického hnutí (zkratkou), které volební 
stranu tvoří.  
 

7. NAVRHUJEME ve dvou variantách změnu v § 
26 odst. 1 písm. a): 
 
VARIANTA I.:  V § 26 odst. 1 písm. a) se slovo 
„třetinu“ nahrazuje slovem „čtvrtinu“  
„a) zvýšení nebo snížení počtu voličů ve 
volebním okrsku o jednu třetinu čtvrtinu,“ 

 
VARIANTA II.: V § 26 odst. 1 na konci písmene 
d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se  
písmeno e), které zní: „e) snížení počtu 
volebních okrsků, je-li v území zajištěna 
dostupnost pro voliče.“ 
 
Zdůvodnění: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
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Ust. § 26 odst. 1 zák. o volbách do ZO obsahuje 
taxativní výčet důvodů pro změnu stálých 
volebních okrsků. 

 
Mnozí starostové našeho kraje namítají, že 
stávající taxativní výčet důvodů pro provedení 
změny stálých volebních okrsků uvedený v § 26 
odst. 1  [a to především v  písm. a) z důvodu 
stanovení vysoké hranice (o 1/3 voličů)] 
nedovoluje reagovat na reálné situace v obcích, 
kdy nejen z ekonomických, ale i praktických 
důvodů je žádoucí snížit počet stálých volebních 
okrsků obce, které byly stanoveny v r. 1994 
(zákonem č. 152/1994 Sb.), přičemž dostupnost 
pro voliče je zajištěna. 
 
Na základě četných požadavků starostů obcí 
našeho kraje navrhujeme změnu ust. § 26 odst. 
1 zák. o volbách do ZO, a to:  
VARIANTA I.: buď v písm. a) snížením 
stanovené výše alespoň na jednu čtvrtinu (nyní: o 
1/3 voličů)  
VARIANTA II.: nebo pro případ snížení počtu 
stálých volebních okrsků - rozšíření o další 
důvod – nové písm. e):  „e) snížení počtu 
volebních okrsků, je-li v území zajištěna 
dostupnost pro voliče“. 

 
8. NAVRHUJEME: § 40 odst. 1 včetně poznámky 

pod čarou zní: 
 

„(1) V místnosti, kde okrsková volební komise 
sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci 
Českého statistického úřadu, kteří mají pověření 
podle § 9 odst. 2 písm. e), zaměstnanci kraje 
zařazení do krajského úřadu, kteří mají 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
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osvědčení podle zvláštního právního předpisu x), 
zaměstnanci obce, kteří mají osvědčení podle 
zvláštního právního předpisu, 20) členové Státní 
volební komise a jejího sekretariátu, jakož i 
osoby, kterým k tomu dala povolení Státní 
volební komise. 
----------------------------- 
x) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb.“ 

 
Zdůvodnění: 
 

Ust. § 40 odst. 1 zák. o volbách do ZO (podobně 
jako ust. § 38 odst. 1 zák. o volbách do ZK) 
neumožňuje právo být přítomen ve volební 
místnosti, kde OVK sčítá hlasy, zaměstnancům 
kraje, zařazeným do krajského úřadu, kteří mají 
osvědčení podle zvláštního právního předpisu.  
 
Naproti tomu v případě voleb do EP (§ 41 zák. č. 
62/2003 Sb.), volby prezidenta (§ 48 zák. č. 
275/2012 Sb.) a voleb do PS a Senátu (§ 23 zák. 
č. 247/1995 Sb.) je toto právo zaměstnancům 
kraje zařazeným do krajského úřadu, kteří mají 
osvědčení podle zvláštního právního předpisu 
přiznáno. 
 
Neshledáváme důvod pro rozdílnost právní 
úpravy v jednotlivých volebních zákonech, 
upozorňujeme, že za stávajícího stavu pověření 
zaměstnanci kraje v době sčítání hlasů nemohou 
na místě - ve volebních místnostech řešit 
případné  stížnosti a problémy na organizačně 
technické zabezpečení voleb, které nesnesou 
odkladu. 
 
Navrhujeme okruh subjektů, které mají právo 
být přítomni ve volební místnosti, kde OVK sčítá 
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hlasy, doplnit o zaměstnance kraje zařazení do 
krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle 
zvláštního právního předpisu včetně příslušné 
pozn. pod čarou. 

 
 
E. ZMĚNA ZÁKONA O OBCÍCH: 

 

1. NAVRHUJEME: § 68 odst. 2 zní: 

„(2) Počet členů zastupitelstva obce, který 
má být zvolen, se oznámí nejpozději do 2 dnů po 
jeho stanovení na úřední desce 3b) obecního 
úřadu a pověřenému obecnímu úřadu, bude-li 
plnit úkoly registračního úřadu.  Kromě toho 
může být počet členů zastupitelstva obce 
uveřejněn způsobem v místě obvyklým.“ 
 
Zdůvodnění: 
Podle ust. § 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů je 
povinností zastupitelstva obce nejpozději 85 dnů 
přede dnem voleb stanovit počet členů 
zastupitelstva obce, který má být zvolen a 
oznámit tento počet na úřední desce obecního 
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení; 
kromě toho může být uveřejněn způsobem v obci 
obvyklým. 
 
Žádné ust. zák. o obcích ani zák. o volbách do 
zastupitelstev obcí však neukládá povinnost 
oznámit počet členů zastupitelstva obce, který 
má být volen pověřenému obecnímu úřadu, 
pokud bude pro danou obec plnit úkoly 
registračního úřadu, přičemž tato informace pro 
registrační úřad je velmi významná pro účely 
posouzení dodržení maximálního počtu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHLOP)



 67 

kandidátů na kandidátní listině pro volby do 
daného zastupitelstva obce. 
 
Navrhujeme, aby byla (zřejmě nejlépe změnou 
ust. § 68 odst. 2 zák. o obcích) uložena povinnost 
oznámit v téže lhůtě (tj. nejpozději do 2 dnů po 
stanovení)  počet členů zastupitelstva obce, který 
má být zvolen, také pověřenému obecnímu 
úřadu, bude-li plnit úkoly registračního úřadu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Královéhradecký kraj Doporučující připomínky 
Pokud jde o postup pro sběr a kontrolu 

podpisů na petici na podporu kandidatury nezávislého 
kandidáta na funkci prezidenta republiky, 
preferujeme variantu II, neboť se domníváme, že 
více zaručuje autenticitu projevu vůle petenta. 
Zároveň však podotýkáme (a to i přesto, že tuto 
variantu preferujeme), že varianta II, resp. jeden ze 
způsobů poskytnutí podpory v elektronické podobě 
v ní uvedený, a sice prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy, může, dle našeho názoru, zavdat 
příčiny k pochybnostem o zachování principu tajnosti 
hlasování, neboť uvedeným způsobem vlastně petent 
vyjadřuje své preference veřejně (a i když podpora se 
ještě nerovná hlasování, lze předpokládat, že petent ve 
většině případů bude volit toho, komu vyjadřuje 
podporu).   

 
K návrhu zákona, kterým se mění volební 

zákony, máme - nad rámec předkladatelem 
navrhovaných změn - tyto doporučující připomínky: 

 
• Obecné připomínky  

- U všech typů voleb, při nichž má volič 
možnost volit na voličský průkaz, 
doporučujeme v příslušných zákonech 
doplnit, aby v případě, kdy je voličský 

 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že tato 
problematika jde věcně nad rámec úprav zamýšlených 
v předkládané „technické“ novele volebních zákonů. 
Připomínka však bude zohledněna v návrhu tzv. 
volebního kodexu, který Ministerstvo vnitra plánuje 
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průkaz žadateli zasílán poštou, byl zaslán 
doporučeně s využitím doplňkové služby 
dodání do vlastních rukou žadatele.  
 

- Ve všech volebních zákonech 
doporučujeme, pokud jde o náležitost 
uvedení věku kandidáta na kandidátní 
listině či přihlášce k registraci, upřesnit, 
že se jedná o věk kandidáta ke dni voleb, 
a to tím spíše, že v zákoně č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky), ve znění 
pozdějších předpisů to takto již upraveno 
je.  

 
• K § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o 

volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů  
- Doporučujeme v tomto ustanovení 

doplnit za slovo „okrsků“ text 
„zveřejněním na úřední desce obecního 
úřadu“. Znění § 15 písm. f) po 
doporučené novelizaci by pak bylo 
následující:  
 
„f) poskytuje každé politické straně, 
politickému hnutí a koalici, jejichž 
kandidátní listina byla zaregistrována, 
informace o počtu a sídlech volebních 
okrsků zveřejněním na úřední desce 
obecního úřadu nejpozději 45 dnů před 
zahájením voleb,“  

 

předložit v roce 2016 do připomínkového řízení.  
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že tato 
problematika jde věcně nad rámec úprav zamýšlených 
v předkládané „technické“ novele volebních zákonů. 
Připomínka však bude zohledněna v návrhu tzv. 
volebního kodexu, který Ministerstvo vnitra plánuje 
předložit v roce 2016 do připomínkového řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že tato 
problematika jde věcně nad rámec úprav zamýšlených 
v předkládané „technické“ novele volebních zákonů. 
Připomínka však bude zohledněna v návrhu tzv. 
volebního kodexu, který Ministerstvo vnitra plánuje 
předložit v roce 2016 do připomínkového řízení.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pardubický kraj Doporučující připomínka 
V případě zpřísnění pravidel pro sběr a ověřování 
pravosti podpisů na peticích podporujících 
kandidaturu do úřadu prezidenta republiky 

 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
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doporučujeme zvolit variantu I návrhu zákona. 
Domníváme se, že k ověření pravosti těchto podpisů 
(resp. k zabránění jejich falšování) plně postačí postup 
navrhovaný variantou I, tedy že zůstane neměnným 
požadavek na 50.000 podpisů na petici a jejich pravost 
bude podpořena doplněním údaje o číslu občanského 
průkazu nebo cestovního pasu, přičemž Ministerstvo 
vnitra bude mít přístup i k „historickým“ číslům 
dokladů pro případ jejich následných změn od 
podepsání petice. Varianta I tak voliče nezatíží více, 
než byli doposud zvyklí (pomineme-li vyplnění 
pouhého čísla dokladu totožnosti jako další „kolonky“ 
na petici navíc). Navrhovaná varianta II se nám 
naopak jeví jako zbytečně komplikovaná a neúměrně 
administrativně zatěžující nejen pro samotné voliče, 
ale i pro kontaktní místa veřejné správy 
(CzechPOINT) a v konečném důsledku i pro 
navrhující občany, popř. jejich zmocněnce, kteří 
budou příjemci značného počtu jednotlivých 
prohlášení. Varianta II totiž počítá s tím, že volič by 
na závazném formuláři prohlášení o podpoře 
kandidáta v listinné podobě zajistil úředně ověřený 
podpis a prohlášení následně předal či zaslal 
navrhujícímu občanovi či jeho zmocněnci. Druhou 
možností je, aby volič formulář odeslal elektronicky 
prostřednictvím datové schránky, třetí možností by 
pak bylo podání prohlášení v elektronické podobě 
prostřednictvím zcela nově zřízené služby 
CzechPOINT, která by po ověření totožnosti voliče 
formulář v elektronické podobě do systému zadala, 
požádala voliče o provedení kontroly zadaných údajů, 
vydala voliči potvrzení o přijetí prohlášení kontaktním 
místem, následně by formulář odeslala do Centrály 
CzechPOINT, která by zajistila jeho zaslání do datové 
schránky navrhujícího občana či jeho zmocněnce 
(služba by byla osvobozena od poplatku pouze 
v případě orgánů veřejné správy). V neposlední řadě 
se obáváme tak výrazného snížení požadavku na 

O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
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pouhých 8.000 podpisů na petici pro podporu 
kandidatury, zvláště pak v případě, jedná-li se o 
kandidaturu do úřadu prezidenta republiky 
v celorepublikovém měřítku. Takové navrhované 
snížení počtu petentů by v podstatě mohlo být 
projevem neserióznosti kandidatury, resp. její 
nedostatečné podpory. Nutno připomenout, že ani 
stávající počet 50.000 podpisů neshledal Ústavní soud 
protiústavním, když ve svém nálezu Pl. ÚS 27/12 
konstatoval v tom smyslu, že vyžadování takového 
počtu podpisů považuje z hlediska práva občana na 
přístup k volené funkci za přiměřené. 
 

Kraj Vysočina Zásadní připomínka 
Připomínka k Čl. IX: 
Preferujeme Variantu I. 
Uvedení čísla občanského průkazu 
petenta považujeme za dostatečné 
minimalizování rizika falšování podpisů 
na petici. Naopak přijetí Varianty II by 
znamenalo problematické získávání 
ověřených podpisů petentů např. na 
menších obcích a nadměrné zatěžování 
voličů. Námi navržený postup 
nevyžaduje novelu Ústavy České 
republiky. 
Tuto připomínku považujeme za 
zásadní. 

 
Doporučující připomínky 
 

Připomínka k Čl. I bodu 7, Čl. III bodu 
6, Čl. V bodu 10, Čl. VII bodu 6, Čl. IX 
bodu 6: 
Navrhujeme následující znění nově 
navrhovaného § 14c odst. 2 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o 

 
 
 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých 
připomínkových míst bude vláda informována ve 
vypořádání připomínek a agregovaně v předkládací 
zprávě). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Jak vyplývá z navrhovaného ustanovení 
zákona i důvodové zprávy k němu, je uvedení 
telefonního či emailového kontaktu na delegovaného 
člena okrskové volební komise pouze fakultativní a 
možnost kontaktovat člena okrskové volební komise 
touto cestou je pouze doplňková, avšak nemá za cíl 
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změně a doplnění některých dalších 
zákonů, § 15 odst. 2 zákona č. 
130/2000 Sb., o volbách  
do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, § 15 odst. 2 zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, § 16 odst. 2 zákona 
č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu  
a o změně některých zákonů a § 14 
odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů: 
„(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 nebo  
na adresu elektronické pošty a současně 
toto oznámení vyvěsí na úřední desce 
obecního úřadu; oznámení se pokládá 
za doručené dnem vyvěšení na úřední 
desce.“ 
Pokud ustanovení jednotlivých výše 
citovaných právních předpisů umožňují 
kandidujícím subjektům uvést v delegaci 
i adresu elektronické pošty budoucího 
člena okrskové volební komise, 
považujeme za logické, aby starosta obce 
mohl dotyčného o datu prvního zasedání 
OVK uvědomit i prostřednictvím 
elektronické pošty.  
 
 
Připomínka k Čl. VII bodu 11: 

nahradit obligatorní způsoby doručení pozvánky na 
první zasedání okrskové volební komise.   
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Navrhujeme následující znění § 30 
odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o 
volbách  
do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů: 
„(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 
zastupitelskému úřadu; toto podání 
musí být v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě podepsané 
kvalifikovaným elektronickým podpisem 
voliče nebo  
v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky voliče;  
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 úřad nebo zastupitelský 
úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li 
od Ministerstva vnitra sdělení, že volič 
požádal o zápis do seznamu voličů v 
jiném členském státě.“ 
Jedná se o upřesnění terminologie.  
 

 

Vysvětleno. Takové doplnění považujeme za 
nadbytečné a s ohledem na dosavadní legislativní praxi 
úpravy doručování prostřednictvím datových schránek 
za nevhodné.  Komu svědčí tzv. fikce podpisu podle 
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi, je z tohoto 
ustanovení zřejmé. Podrobně je vysvětleno v důvodové 
zprávě k tomuto ustanovení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHLOP)



 73 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínky 
Navrhujeme proto upravit obdobně jako v zákoně č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o volbě prezidenta“) i ve všech ostatních 
volebních zákonech vymezení věku jako jedné 
z náležitostí kandidátní listiny nebo přihlášky 
k registraci jako věk ke druhému dni voleb. Podle 
stávající právní úpravy musí být uveden na 
kandidátní listině věk kandidáta ke dni podání 
kandidátní listiny, přičemž v rámci korektury 
hlasovacího lístku musí být věk opraven na aktuální 
ke dni voleb. Tento požadavek způsobuje 
nadbytečnou zátěž pro úředníky, kteří se zabývají 
projednáním a  registrací kandidátních listin. 
Dále považujeme za nutné ve všech volebních 
zákonech vymezit povolání kandidáta uváděné na 
kandidátní listině obdobně jako v zákoně o volbě 
prezidenta, jako zaměstnání nebo povolání, které 
kandidát v době podání kandidátní listiny zastává. 
Z praxe je nám známo, že nedostatečná definice 
pojmu povolání je kandidujícími politickými subjekty 
zneužívána k agitaci pro jednotlivé kandidáty. Proto 
dále navrhujeme zařazení i negativního vymezení 
pojmu povolání tak, že za povolání nebo zaměstnání 
se nepovažuje informace o zájmové činnosti a 
aktivitách kandidáta. 
Dále požadujeme doplnit do ust. § 15 písm. f) zákona 
č. 130/2000 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, slova : „ 
zveřejněním na úřední desce“. Obdobná úprava je ve 
všech ostatních volebních zákonech. V praxi absence 
tohoto upřesnění způsobuje nadbytečné zatížení jak 
úředníků, tak i zmocněnců kandidujících politických 
subjektů. 
Dále v ust. § 24 odst. 4), poslední věta zákona č. 
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
 
 
 

 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, požadujeme za slova „není-li starosta“ 
doplnit slova „ani místostarosta“. Obdobná úprava je 
ve všech ostatních volebních zákonech. V případě 
absence starosty, zajišťování povinnosti dodat 
hlasovací lístky voličům ve stanovené lhůtě ředitelem 
krajského úřadu se jeví jako velmi nepraktické např. 
při uzavírání dohody o provedení práce s osobou, 
která bude v obci vzdálené od sídla krajského úřadu 
roznášet hlasovací lístky. 
 

Pokud se týká postupu při sběru podpisů na petici 
na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na 
prezidenta přikláníme se k variantě č. I., podle které 
bude autenticita projevů vůle petentů ověřována s 
využitím čísla občanského průkazu nebo cestovního 
pasu. Při využití této varianty je riziko falšování 
podpisů na petici minimální, přičemž postup zde 
upravený, je oproti variantě č. II,  pro voliče 
dostupnější. Varianta č. II by navíc znamenala velkou 
zátěž pro kontaktní místa veřejné správy. 

 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
 
 
 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých 
připomínkových míst bude vláda informována ve 
vypořádání připomínek a agregovaně v předkládací 
zprávě). 
 
 

Olomoucký kraj Zásadní připomínky 
 

1. Část první – Změna zákona o volbách do 
Parlamentu České republiky, čl. I, 
novelizační bod 17, § 80 odst. 2: 

 
Navrhujeme zkrátit lhůtu podle § 62 odst. 7 
na 8 dnů. Návrh tuto lhůtu zkracuje na 9 dnů. 
Při přepočítání celého procesu jsme dospěli 
k závěru, že není správné zkrácení lhůty na 9 
dnů, jak uvádí důvodová zpráva, neboť 
devátý den přede dnem voleb je současně 
posledním (patnáctým dnem) pro rozhodnutí 
soudu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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2. Část třetí – Změna zákona o volbách do 
zastupitelstev krajů, čl. V, novelizační bod 9, 
§ 15 písm. a): 
 
Upozorňujeme na obtížnou realizaci tohoto 
ustanovení po navržené úpravě v případě 
voleb do zastupitelstev nově vznikajících 
obcí. Úkoly starosty zde plní ředitel 
krajského úřadu. Za stávajícího znění zákona 
ředitel krajského úřadu rozhodl o stanovení 
volebních okrsků a vlastní zápis do 
základního registru provedly obce pověřené 
výkonem přenesené působnosti za nově 
vznikající obec. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Část třetí – Změna zákona o volbách do 
zastupitelstev krajů, čl. V, novelizační bod 
13, § 17 odst. 3: 
 
Navržené znění druhé a čtvrté věty v rámci 
vymezení zmocněnce, jakožto zmocněnce 
politické strany, politického hnutí nebo 
koalice nereflektuje skutečnost, že volební 
stranou, která může delegovat členy 
okrskových volebních komisí, jsou i sdružení 
nezávislých kandidátů nebo sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a 
nezávislých kandidátů. Navrhované znění 

Vysvětleno. 
Netýká se zákona o volbách do zastupitelstev krajů ale 
§ 15 odst. 1 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí. 
Řešení, které by spočívalo v úpravě informačního 
systému ve správě ČÚZK, které by umožnilo zapsat 
krajskému úřadu volební okrsky do RÚIAN, není 
s ohledem na náklady, termín účinnosti novely a 
zanedbatelnou četnost vzniku nových obcí s více 
okrsky, ze strany ČÚZK podporováno.  
Finanční náklady na úpravu aplikace se odhadují na cca 
1,5mil. Kč.  
S ohledem na nízkou četnost vzniku nových obcí se 
doporučuje i nadále postupovat v součinnosti 
s pověřeným obecním úřadem s odvoláním na 
ustanovení § 65 odst. 1 zákona o obcích. 
Při vzniku nové obce, která má na svém územní jeden 
volební okrsek, což je převážná většina nově 
vznikajících obcí, není nutné zápis volebního okrsku do 
RÚIAN provádět; obec se automaticky vytvoří s jedním 
volebním okrskem. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Podotýkáme, že se nejedná o zákon o 
volbách do zastupitelstev krajů, ale zákon o volbách do 
zastupitelstev obcí. 
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odst. 3 by znemožnilo těmto volebním 
stranám delegaci členů okrskových volebních 
komisí, a bylo by tak v rozporu s § 17 odst. 2.   
Tato připomínka je zásadní. 

 
Nad rámec změn uvedených v návrhu změn volebních 
zákonů navrhujeme provedení dalších technických 
změn volebních zákonů a to: 

 
a) Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, § 15 

písm. f): 
 

Navrhujeme do § 15 písm. f) doplnit, že 
informace poskytuje starosta formou 
zveřejnění na úřední desce obecního úřadu. 
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů je 
posledním z volebních zákonů, který tuto 
úpravu nemá. Vlastní provedení požadované 
změny je velmi jednoduché – postačí vložit 
slova „zveřejněním na úřední desce obecního 
úřadu“. Stávající úprava zbytečně zatěžuje 
jak úředníky, tak i zmocněnce politické 
strany, politického hnutí nebo koalice a 
rovněž zvyšuje náklady na realizaci voleb. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
b) Zákon o volbách do Parlamentu České 

republiky, zákon o volbách do zastupitelstev 
krajů, zákon o volbách do zastupitelstev obcí:  

 
Navrhujeme ve všech výše uvedených 
volebních zákonech doplnit upřesnit v rámci 
náležitostí kandidátních listin a přihlášky 
k registraci upřesnění uváděného věku 
kandidáta, tak aby šlo o věk ke druhému dni 
voleb nebo ke dni voleb v případě, kdy se 
volby konají jeden den. V případě voleb do 
Evropského parlamentu je v současnosti mezi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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náležitostmi kandidátky datum narození a v 
případě volby prezidenta zákon vyžaduje věk 
ke druhému dni volby, proto u těchto dvou 
zákonů není změna nutná. Provedením 
navržené změny by došlo k jednotnější (i 
když ne zcela jednotné) úpravě ve volebních 
zákonech a k odstranění neodůvodněných 
odchylek, které navíc dělají v praxi potíže.   
Tato připomínka je zásadní. 
 

c) všechny volební zákony:  
Navrhujeme, aby byl zakotven požadavek na 
úředně ověřený podpis kandidáta na 
prohlášení kandidáta. Eliminovaly by se tím 
spory o to, zda prohlášení podepsala skutečně 
osoba označená za kandidáta, které se v praxi 
vyskytují a vedou k nechtěné kandidatuře 
některých kandidátů se všemi s tím 
spojenými důsledky pro takovou osobu. 
Rovněž z pohledu volebních orgánů by došlo 
ke zjednodušení jejich činnosti, neboť 
z ověřovací doložky by mohly být čerpány 
osobní údaje a nemuselo by docházet ke 
vstupování do příslušného registru. Případný 
argument proti našemu návrhu, jehož 
podstatou by bylo neúměrné zatěžování 
kandidátů, je nutno konstatovat, že 
kandidatura je svou povahou ne zcela běžný 
úkon, který se navíc neděje příliš často. 
Rovněž je nutno upozornit, že v případě 
podpory kandidáta na prezidenta republiky je 
ve variantě II počítáno rovněž s výraznější 
aktivitou podporovatelů a není dán důvod, 
proč by na postavení samotného kandidáta 
neměly být kladeny obdobné nároky.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Problematikou se bude předkladatel 
zabývat v rámci legislativních prací na návrhu tzv. 
volebního kodexu, který by měl být předložen v roce 
2016 do připomínkového řízení.  
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Doporučující připomínka 
4. Část pátá – Změna zákona o volbě prezidenta 

republiky, čl. IX: 
Preferujeme variantu II.  

 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 

Moravskoslezský kraj Doporučující připomínky 
U části páté „Změna zákona o volbě prezidenta 
republiky“ podporuje Moravskoslezský kraj 
variantu I, tj. řešení, kdy se ověření autenticity 
projevů vůle petentů posílí prostřednictvím čísla 
občanského průkazu nebo cestovního pasu, které 
petent uvede při podpisu petice.  
 
Nad rámec předloženého návrhu zákona doporučuje 
Moravskoslezský kraj, aby v případě, kdy budou 
měněny také prováděcí právní předpisy, tj. vyhláška 
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění 
vyhlášky č. 452/2013 Sb., a vyhláška č. 233/2000 
Sb., provedení některých ustanovení zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla 
provedena také úprava ustanovení týkajících se 
konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky a volby prezidenta České 
republiky, kdy se odměna za výkon funkce člena 
(předsedy) okrskové volební komise podle současné 
právní úpravy zvyšuje pouze o 200 Kč. Navýšení 
odměny považuje Moravskoslezský kraj za zcela 
neadekvátní k době přítomnosti za dva dny konání 
hlasování a následného sčítání hlasů a navrhuje, 
aby odměna za aktivity členů a předsedů 
okrskových volebních komisí byla obdobná jako u 
prvního kola voleb. 
 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že touto 
problematikou se bude předkladatel zabývat v rámci 
legislativních prací na návrhu tzv. volebního kodexu, 
který by měl být předložen v roce 2016 do 
připomínkového řízení. Rozhodující bude stanovisko 
Ministerstva financí, neboť by šlo o úpravu s dopadem 
na výdaje ze státního rozpočtu (většina senátorů je 
zvolena až ve druhém kole). 
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Svaz měst a obcí České republiky Zásadní připomínky 

Obecné připomínky 
V případě změny zákona o volbě prezidenta republiky 
preferujeme Variantu I. Bude-li rozhodnuto o variantě 
II, navrhujeme, aby obecní úřady nebyly vyjímány 
z možnosti vybírat správní poplatek za činnost 
kontaktního místa veřejné správy (tj. nebyla by 
schvalována v čl. XI změna zákona o správních 
poplatcích). S ohledem na to, že se navrhuje úprava § 
25 odst. 5 zákona o volbě prezidenta republiky, podle 
níž ostatním kontaktním místům veřejné správy náleží 
správní poplatek až 30 Kč za úkon, je předpoklad, že 
většina občanů bude využívat služeb zejména 
obecních úřadů, kde by byl úkon osvobozen od 
správního poplatku. Dojde tak k zahlcení obecních 
úřadů, ty budou muset posílit pracoviště Czech Pointů, 
budou mít s agendou větší náklady a nebudou mít 
příjem ze správního poplatku. 

Pokud by přetrval zájem na tom, že úkon má být od 
poplatku osvobozen, považujeme za nutné, aby zákon 
stanovil, že obcím správní poplatky uhradí 
Ministerstvo vnitra podle počtu provedených úkonů 
souvisejících s volbou prezidenta a stanovil lhůtu, 
v níž je Ministerstvo vnitra povinno úhradu provést. 
Alternativní možností je stanovit zákonem, že náhrada 
ve výši ušlých správních poplatků obci náleží 
z příspěvku na výkon voleb. 

Tato připomínka je zásadní 

Konkrétní připomínky 

1. K části první, bodu 8 

Vedle změny navržené navrhovatelem (legislativně-
technická změna spočívající v doplnění slov „odst. 1“ 

 
 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých 
připomínkových míst bude vláda informována ve 
vypořádání připomínek a agregovaně v předkládací 
zprávě). 
 
Ke zpoplatnění úkonu pro případ zvolení VARIANTY 
II se uvádí, že petent musí mít možnost tento úkon 
učinit bezplatně u orgánu veřejné moci; jde o podobný 
případ jako je žádost o voličský průkaz (též osvobozeno 
od poplatku). Ve VARIANTĚ II se požaduje podpora 
alespoň 8000 petentů na jednoho nezávislého kandidáta 
na prezidenta – ověřování prohlášení o podpoře by bylo 
rozvrženo v prostoru a čase na více institucí, tudíž 
nárůst činnosti pro obecní úřady by neměl být tak 
dramatický; navíc sběr podpisů bude probíhat jednou za 
5 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
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za slova „podle § 14c“) navrhujeme nahradit slova „30 
dnů“ slovy „32 dnů“. 

Odůvodnění 

Předkladatelem navržené změny zhoršují již tak 
napjaté termíny, které jsou již v současné praxi, 
a zavedením prioritní povinnosti používání datových 
schránek (dále jen „DS“) a případné doručování na 
elektronickou adresu delegovaných členů se časový 
koridor ještě zúží. V praxi to znamená zkontrolovat 
desítky a u větších obcí stovky delegovaných členů 
a náhradníků okrskových volebních komisí, přičemž 
mnoho volebních stran deleguje členy a náhradníky až 
na poslední chvíli, tzn. v poslední možný den. Dalším 
časovým problémem u přednostního odesílání do DS 
je nemožnost využití hromadné korespondence, která 
je možná u rozesílání pozvánek „klasického“ dopisu 
do místa trvalého bydliště, na doručovací adresu. 
Hromadnou korespondenci lze využít i při odesílání na 
e-mailové adresy. 

V současné právní úpravě je stanoveno delegování do 
okrskových volebních komisí nejpozději 30 dnů před 
volbami (středa) a konání prvního zasedání 
okrskových volebních komisí nejpozději 21 dnů před 
volbami (pátek), tzn. že  první zasedání za daných 
podmínek proběhne prakticky buď ve středu 23 dnů 
před volbami, nebo ve čtvrtek 22 dnů před volbami. 
Svolávat první zasedání na nejpozdější možný termín 
v pátek 21 dnů před volbami je nevhodné. Je zde 
velmi vysoké nebezpečí malé účasti delegovaných 
s počátkem víkendu, a tedy i dost vysoká 
pravděpodobnost, že v některých okrskových 
volebních komisích nebude pro nízkou účast 
provedena volba předsedy a místopředsedy OVK. 

rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
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Pro získání většího prostoru na kontrolu datových 
schránek a zpracování odesílání pozvánek na první 
zasedání okrskových volebních komisí navrhujeme 
změnit termín pro delegování členů a náhradníků z 
nejpozději 30 dnů před volbami (tzn. středa do 16.00 
hod.) na nejpozději 32 dnů před volbami (tzn. pondělí 
do 16.00 hod.). 

Tato připomínka je zásadní. 

2. K části první, bodu 9 
Navrhujeme následující znění ustanovení § 14e 
odstavec 4: 

„(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 podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky; 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
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delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 
zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.“ 

Odůvodnění 

Navrhované doplněné znění § 14e odst. 4 jednoznačně 
specifikuje doručení v elektronické podobě. Při 
osobním doručení se v praxi jeví jako rychlejší a 
jednodušší potvrzení o převzetí seznamu 
delegovaných na kopii seznamu, které zmocněnec 
zpravidla předkládá a vyžaduje tuto kopii potvrdit. 
Tato praxe se osvědčila, a pokud by jediným 
způsobem doložení předání seznamu měl být úřední 
záznam, nadbytečně a nedůvodně to navyšuje 
administrativní činnost. Navrhujeme proto umožnit 
kromě sepsání úředního záznamu i možnost potvrzení 
přijetí na kopii seznamu. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. K části druhé, bodu 7 

Vedle změny navržené navrhovatelem (legislativně-
technická změna spočívající v doplnění slov „odst. 1“ 
za slova „podle § 15“) navrhujeme nahradit slova „30 
dnů“ slovy „32 dnů“. 

Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

4. K části druhé, bodu 8 
Navrhujeme následující znění ustanovení § 17 
odstavec 3: 
„(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
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se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí 
nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo 
v elektronické podobě podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky; 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. 
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.“ 
 
Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

5. K části třetí, bodu 12 

Vedle změny navržené navrhovatelem (legislativně-
technická změna spočívající v doplnění slov „odst. 1“ 
za slova „podle § 15“) navrhujeme nahradit slova „30 
dnů“ slovy „32 dnů“. 

Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace, byl měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
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Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

6. K části třetí, bodu 13 
Navrhujeme následující znění ustanovení § 17 
odstavec 3: 
„(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 podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky; 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, 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 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý 
kandidát.“ 

které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
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Odůvodnění viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

7. K části čtvrté, bodu 7 

Vedle změny navržené navrhovatelem (legislativně-
technická změna spočívající v doplnění slov „odst. 1“ 
za slova „podle § 16“) navrhujeme nahradit slova „30 
dnů“ slovy „32 dnů“. 

Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

8. K části čtvrté, bodu 8 

Navrhujeme následující znění ustanovení § 18 
odstavec 4: 

„(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 podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky; 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
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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.“ 

Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

9. K části páté, bodu 7 

Navrhujeme následující znění ustanovení § 18 
odstavec 3: 

„(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 podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky; 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 

změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
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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, 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.“ 

Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínky nad rámec návrhu 

Část první, ustanovení § 14e odst. 6 písm. f) 

V části první doplnit novelizační bod, jímž by se v 
ustanovení § 14e odst. 6 písm. f) změnila číslovka „2“ 
na číslovku „3“. 

Odůvodnění 

Považujeme za účelné sjednotit maximální dobu 
nepřítomnosti při všech volbách konaných v České 
republice, proto navrhujeme zvýšit tuto dobu na 3 

vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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hodiny. V současné době totiž jednotlivé volební 
zákony upravují tuto dobu odchylně, některé stanoví 
dobu nepřítomnosti 2 hodiny a jiné 3 hodiny, kdy tuto 
odchylku považujeme za nedůvodnou a v rozporu se 
zásadou rovnosti (ve stejném stejně a v obdobném 
obdobně). 

Tato připomínka je zásadní 

Část první, ustanovení § 14e 

Navrhuje se za stávající odstavec 6 vložit nový 
odstavec 7, který zní: 

„(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 v případě voleb 
do Poslanecké sněmovny, resp. téže politické strany, 
politického hnutí, koalice nebo náhradníka 
delegovaného nezávislým kandidátem, jehož přihláška 
k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu 
ve volebním obvodu v případě voleb do Senátu, 
popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební 
komise.“ 

a následující odstavec (dosavadní odstavec 7) 
přečíslovat. 

Odůvodnění 

Nově vložený odst. 7 je obdobou § 18 odst. 7 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), kdy odpadají pochybnosti či nejasnosti o 
tom, zda delegovaný člen, který se nedostavil bez 
omluvy na 1. zasedání, bude při volbách pracovat či 
ne. Stávající platná a účinná úprava v zákoně 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v praxi činí 
problém, zejména pokud je v komisi pouze minimální 
stanovený počet členů. 

Tato připomínka je zásadní 

Část druhá, ustanovení § 17 odst. 5 písm. f) 

V části první doplnit novelizační bod, jímž by se v 
ustanovení § 17 odst. 5 písm. f) změnila číslovka „2“ 
na číslovku „3“. 

Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

Část druhá, ustanovení § 17 

Navrhuje se za stávající odstavec 5 vložit nový 
odstavec 6, který zní: 

„(6) 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, popřípadě 
jmenuje nového člena okrskové volební komise.“ 

a následující odstavec (dosavadní odstavec 6) 
přečíslovat. 

Odůvodnění 

Nově vložený odst. 6 je obdobou § 18 odst. 7 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), kdy odpadají pochybnosti či nejasnosti o 
tom, zda delegovaný člen, který se nedostavil bez 
omluvy na 1. zasedání, bude při volbách pracovat či 
ne. Stávající platná a účinná úprava v zákoně 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  

 
 

 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v praxi činí problém, zejména pokud je v 
komisi pouze minimální stanovený počet členů. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Část třetí, ustanovení § 17 

Navrhuje se za stávající odstavec 5 vložit nový 
odstavec 6, který zní: 

„(6) 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 volební strany 
(§ 20 odst. 1), popřípadě jmenuje nového člena 
okrskové volební komise.“ 

a následující odstavec (dosavadní odstavec 6) 
přečíslovat. 

Odůvodnění 

Nově vložený odst. 6 je obdobou § 18 odst. 7 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), kdy odpadají pochybnosti či nejasnosti o 
tom, zda delegovaný člen, který se nedostavil bez 
omluvy na 1. zasedání, bude při volbách pracovat či 
ne. Stávající platná a účinná úprava v zákoně 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v praxi činí problém, zejména pokud je v 
komisi pouze minimální stanovený počet členů. 

Tato připomínka je zásadní 

Část třetí, ustanovení § 26 odst. 5 
Navrhuje se zohlednit změnu vyplývající ze zákona č. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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15/2015  Sb. ze dne 14. 1. 2015 o zrušení vojenského 
újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o 
změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o hranicích vojenských újezdů). Ustanovení § 
1  odst. 1 zní: „Vojenský újezd Brdy a Újezdní úřad 
vojenského újezdu Brdy se sídlem v obci Jince se 
uplynutím dne 31. prosince 2015 zrušují“. 
 

Tato připomínka je zásadní 

Část čtvrtá, ustanovení § 18 

Navrhuje se za stávající odstavec 6 vložit nový 
odstavec 7, který zní: 

„(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, popřípadě 
jmenuje nového člena okrskové volební komise.“ 

a následující odstavec (dosavadní odstavec 7) 
přečíslovat. 

Odůvodnění 

Nově vložený odst. 7 je obdobou § 18 odst. 7 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), kdy odpadají pochybnosti či nejasnosti o 
tom, zda delegovaný člen, který se nedostavil bez 
omluvy na 1. zasedání, bude při volbách pracovat či 
ne. Stávající platná a účinná úprava v zákoně č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v praxi činí problém, zejména pokud je v 
komisi pouze minimální stanovený počet členů. 

 
 

Vysvětleno. Tato problematika je řešena v již účinném 
zákoně č. 114/2016 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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Tato připomínka je zásadní 

 

Část pátá, § 18 odst. 2 

Navrhujeme nahradit slova „30 dnů“ slovy „32 dnů“. 

Odůvodnění 

viz výše 

Tato připomínka je zásadní 

 

 
Doporučující připomínka 
Navrhujeme aktualizovat poznámky pod čarou, neboť 
obsahují odkazy na již neplatné právní předpisy, resp. 
paragrafy předpisů. Konkrétně se jedná o: 

1) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů – v zákonu pod čarou je uváděn  

§ 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona 
ČNR č. 548/1991 Sb. – zákon č. 20/1966 Sb. byl 
zrušen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, 

§ 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do 
zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů - § 8 zákona č. 152/1994 Sb. 
byl zrušen, 

§ 10 a 11 zákona č. 152/1994 Sb. - §§ 10 a 11 zákona 

 
 
 
 
 
 

 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  

 
 

Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že poznámky 
pod čarou nemají normativní charakter a jako takové se 
samostatně nenovelizují. Trend směřuje k omezení 
jejich četnosti. 
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č. 152/1994 byly zrušeny, 

vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a 
správních obvodů pověřených obecních úřadů, ve 
znění vyhlášky č. 437/2000 Sb. - vyhláška č. 349/2000 
Sb. byla zrušena vyhláškou MV č. 288/2002 Sb., 

§ 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění zákona č. 301/1995 Sb. - zákon č. 468/1991 Sb. 
byl zrušen zákonem č. 231/2001 Sb., 

vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní 
odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, 
hlavního města Prahy, městských částí hlavního města 
Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele 
zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních 
zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon 
přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné 
způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb. - 
vyhláška č. 345/2000 Sb. byla zrušena vyhláškou č. 
512/2002 Sb., 

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání 
státního občanství České republiky - zákon č. 40/1993 
Sb. byl zrušen zákonem č. 186/2013 Sb. 

 

2) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů 

§ 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. - zákon č. 20/1966 Sb. byl zrušen 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a 
o vojenských správních úřadech (branný zákon) - 
zákon č. 218/1999 Sb. byl zrušen zákonem č. 
585/2004 Sb., 
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§ 27 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve 
znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a 
zákona č. 74/1994 Sb. - zákon č. 65/1965 Sb. byl 
zrušen zákonem č. 262/2006 Sb., 

§ 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb. - zákon č. 
367/1990 Sb. byl zrušen zákonem č. 128/2000 Sb., 

nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují 
pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 
315/1995 Sb. - nařízení vlády č. 475/1990 Sb. bylo 
zrušeno nařízením vlády č. 343/2000 Sb., 

§ 13 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání 
státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 
139/1996 Sb. - zákon č. 40/1993 Sb. byl zrušen 
zákonem č. 186/2013 Sb.,  

§ 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do 
zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů - § 8 zákona č. 152/1994 Sb. 
byl zrušen, 

§ 10 a 11 zákona č. 152/1994 Sb. - §§ 10 a 11 zákona 
č. 152/1994 byly zrušeny, 

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb.- zákon č. 40/1993 Sb. byl 
zrušen zákonem č. 186/2013 Sb.,  

§ 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění zákona č. 301/1995 Sb. - zákon č. 468/1991 Sb. 
byl zrušen zákonem č. 231/2001 Sb. 

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

§ 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. - zákon č. 
20/1966 Sb. byl zrušen zákonem č. 372/2011 Sb., o 
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zdravotních službách, 

§ 16 až 18 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné 
povinnosti a o vojenských  správních úřadech (branný 
zákon) - zákon č. 218/1999 Sb. byl zrušen zákonem č. 
585/2004 Sb., 

vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní 
odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, 
hlavního města Prahy, městských částí hlavního města 
Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele 
zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních 
zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon 
přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné 
způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb. - 
vyhláška č. 345/2000 Sb. byla zrušena vyhláškou č. 
512/2002 Sb., 

§ 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 
znění zákona č. 301/1995 Sb. - zákon č. 468/1991 Sb. 
byl zrušen zákonem č. 231/2001 Sb. 

4) Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů 

§ 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. - zákon č. 20/1966 Sb. byl zrušen 
zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR (a Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR) 
 

Zásadní připomínky 
 
1) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů 

 
k § 14e odst. 3 
Stávající znění 
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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 
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 nejsou-li náhradníci podle věty 
první, jmenuje starosta na neobsazená místa další 
členy komise. 
Navrhované znění 
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 32 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 
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 nejsou-li náhradníci podle věty 
první, jmenuje starosta na neobsazená místa další 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
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členy komise. 
 
Odůvodnění: 
Zde se dostáváme k nebezpečným časovým 
kolizím, které jsou již v současné praxi, 
a zavedením prioritní povinnosti používání 
datových schránek (dále jen „DS“) a případné 
doručování na elektronickou adresu delegovaných 
členů se časový koridor ještě zúží. V praxi to 
znamená zkontrolovat desítky a u větších obcí 
stovky delegovaných členů a náhradníků 
okrskových volebních komisí, přičemž mnoho 
volebních stran deleguje členy a náhradníky až na 
poslední chvíli, tzn. v poslední možný den. Dalším 
časovým problémem u přednostního odesílání do 
DS je nemožnost využití hromadné 
korespondence, která je možná u rozesílání 
pozvánek „klasického“ dopisu do místa trvalého 
bydliště, na doručovací adresu. Hromadnou 
korespondenci lze využít i při odesílání na e-
mailové adresy. 
 
V současné právní úpravě je stanoveno delegování 
do okrskových volebních komisí nejpozději 30 dnů 
před volbami (středa) a konání prvního zasedání 
okrskových volebních komisí nejpozději 21 dnů 
před volbami (pátek), tzn. že  první zasedání za 
daných podmínek proběhne prakticky buď ve 
středu 23 dnů před volbami, nebo ve čtvrtek 22 
dnů před volbami. Svolávat první zasedání na 
nejpozdější možný termín v pátek 21 dnů před 
volbami je nevhodné. Je zde velmi vysoké 
nebezpečí malé účasti delegovaných s počátkem 
víkendu, a tedy i dost vysoká pravděpodobnost, že 
v některých okrskových volebních komisích 
nebude pro nízkou účast provedena volba předsedy 
a místopředsedy OVK. 
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Pro získání většího prostoru na kontrolu datových 
schránek a zpracování odesílání pozvánek na první 
zasedání okrskových volebních komisí navrhujeme 
změnit termín pro delegování členů a náhradníků z 
nejpozději 30 dnů před volbami (tzn. středa do 
16.00 hod.) na nejpozději 32 dnů před volbami 
(tzn. pondělí do 16.00 hod.). 
 
Zásadní připomínka 
 
k § 14e odst. 4 
Stávající znění 
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. 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. 
 
Navrhované znění 
Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
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provede tak, že se jejich seznam osobně doručí 
nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky; 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. 

 
Odůvodnění: 
Navrhované doplněné znění § 14e odst. 4 
jednoznačně specifikuje doručení v elektronické 
podobě. Při osobním doručení se v praxi jeví jako 
rychlejší a jednodušší potvrzení o převzetí 
seznamu delegovaných na kopii seznamu, které 
zmocněnec zpravidla předkládá a vyžaduje tuto 
kopii potvrdit. Tato praxe se osvědčila, a pokud by 
jediným způsobem doložení předání seznamu měl 
být úřední záznam, nadbytečně a nedůvodně to 
navyšuje administrativní činnost. Navrhujeme 

delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHLOP)



 100 

proto umožnit kromě sepsání úředního záznamu i 
možnost potvrzení přijetí na kopii seznamu. 
Zásadní připomínka   

 
    k § 14e odst. 6 písm. f) 

Stávající znění 
ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové 
volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost 
trvá déle než 2 hodiny. 
Navrhované znění 
ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové 
volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost 
trvá déle než 3 hodiny. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za účelné sjednotit maximální dobu 
nepřítomnosti při všech volbách konaných v České 
republice, proto navrhujeme zvýšit tuto dobu na 3 
hodiny. V současné době totiž jednotlivé volební 
zákony upravují tuto dobu odchylně, některé 
stanoví dobu nepřítomnosti 2 hodiny a jiné 3 
hodiny, kdy tuto odchylku považujeme za 
nedůvodnou a v rozporu se zásadou rovnosti (ve 
stejném stejně a v obdobném obdobně).  
Zásadní připomínka 

 
k § 14e odst. 7  
Stávající znění 
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 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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bezodkladně jmenován nový zapisovatel. 
 

Navrhované znění 
Stávající znění odst. 7 nově označit za odst. 8 a 
mezi odst. 6 a 8 vložit toto nové znění odstavce 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 v případě voleb do Poslanecké 
sněmovny, resp. téže politické strany, politického 
hnutí, koalice nebo náhradníka delegovaného 
nezávislým kandidátem, jehož přihláška k 
registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu 
ve volebním obvodu v případě voleb do Senátu, 
popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební 
komise. 
 
Odůvodnění: 
Nově vložený odst. 7 je obdobou § 18 odst. 7 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky), kdy odpadají 
pochybnosti či nejasnosti o tom, zda delegovaný 
člen, který se nedostavil bez omluvy na 
1. zasedání, bude při volbách pracovat či ne. 
Stávající platná a účinná úprava v zákoně 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v praxi činí 
problém, zejména pokud je v komisi pouze 
minimální stanovený počet členů. 
Zásadní připomínka 

 
2) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do 

zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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k § 17 odst. 2 
Stávající znění 
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 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. 
 
Navrhované znění 
Každá politická strana, politické hnutí a koalice, 
jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro 
volby do zastupitelstva kraje, může delegovat 
nejpozději 32 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 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. 
 
Odůvodnění: 
Zde se dostáváme k nebezpečným časovým 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
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kolizím, které jsou již v současné praxi, 
a zavedením prioritní povinnosti používání 
datových schránek (dále jen „DS“) a případné 
doručování na elektronickou adresu delegovaných 
členů se časový koridor ještě zúží. V praxi to 
znamená zkontrolovat desítky a u větších obcí 
stovky delegovaných členů a náhradníků 
okrskových volebních komisí, přičemž mnoho 
volebních stran deleguje členy a náhradníky až na 
poslední chvíli, tzn. v poslední možný den. Dalším 
časovým problémem u přednostního odesílání do 
DS je nemožnost využití hromadné 
korespondence, která je možná u rozesílání 
pozvánek „klasického“ dopisu do místa trvalého 
bydliště, na doručovací adresu. Hromadnou 
korespondenci lze využít i při odesílání na e-
mailové adresy. V současné právní úpravě je 
stanoveno delegování do okrskových volebních 
komisí nejpozději 30 dnů před volbami (středa) a 
konání prvního zasedání okrskových volebních 
komisí nejpozději 21 dnů před volbami (pátek), 
tzn. že  první zasedání za daných podmínek 
proběhne prakticky buď ve středu 23 dnů před 
volbami, nebo ve čtvrtek 22 dnů před volbami. 
Svolávat první zasedání na nejpozdější možný 
termín v pátek 21 dnů před volbami je nevhodné. 
Je zde velmi vysoké nebezpečí malé účasti 
delegovaných s počátkem víkendu, a tedy i dost 
vysoká pravděpodobnost, že v některých 
okrskových volebních komisích nebude pro nízkou 
účast provedena volba předsedy a místopředsedy 
OVK. Pro získání většího prostoru na kontrolu 
datových schránek a zpracování odesílání 
pozvánek na první zasedání okrskových volebních 
komisí navrhujeme změnit termín pro delegování 
členů a náhradníků z nejpozději 30 dnů před 
volbami (tzn. středa do 16.00 hod.) na nejpozději 
32 dnů před volbami (tzn. pondělí do 16.00 hod.). 
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Zásadní připomínka 
k § 17 odst. 3 
Stávající znění 
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. 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. 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. 
  
Navrhované znění 
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 podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky; 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
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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 
 
Odůvodnění: 
Navrhované doplněné znění § 17 odst. 3 
jednoznačně specifikuje doručení v elektronické 
podobě. Při osobním doručení se v praxi jeví jako 
rychlejší a jednodušší potvrzení o převzetí 
seznamu delegovaných na kopii seznamu, které 
zmocněnec zpravidla předkládá a vyžaduje tuto 
kopii potvrdit. Tato praxe se osvědčila, a pokud by 
jediným způsobem doložení předání seznamu měl 
být úřední záznam, nadbytečně a nedůvodně to 
navyšuje administrativní činnost. Navrhujeme 
proto umožnit kromě sepsání úředního záznamu i 
možnost potvrzení přijetí na kopii seznamu. 

 
Zásadní připomínka   
 
k § 17 odst. 5 písm. f) 
Stávající znění 
ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové 
volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost 
trvá déle než 2 hodiny. 

případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace, byl měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
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Navrhované znění 
ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové 
volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost 
trvá déle než 3 hodiny. 

 
Odůvodnění: 
Považujeme za účelné sjednotit maximální dobu 
nepřítomnosti při všech volbách konaných v České 
republice, proto navrhujeme zvýšit tuto dobu na 3 
hodiny. V současné době totiž jednotlivé volební 
zákony upravují tuto dobu odchylně, některé 
stanoví dobu nepřítomnosti 2 hodiny a jiné 3 
hodiny, kdy tuto odchylku považujeme za 
nedůvodnou a v rozporu se zásadou rovnosti (ve 
stejném stejně a v obdobném obdobně).  
Zásadní připomínka 

 
k  § 17 odst. 6 
Stávající znění 
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. 
 
Navrhované znění 
Stávající znění odst. 6 nově označit za odst. 7 a 
mezi odst. 5 a 7 vložit toto nové znění odstavce 6: 
Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný 
zástupce na první zasedání okrskové volební 
komise bez omluvy, nebude mu umožněno 
dodatečné složení slibu a starosta povolá 

úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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náhradníka téže politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, popřípadě jmenuje nového člena 
okrskové volební komise.  
 
Odůvodnění: 
Nově vložený odst. 6 je obdobou § 18 odst. 7 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky), kdy odpadají 
pochybnosti či nejasnosti o tom, zda delegovaný 
člen, který se nedostavil bez omluvy na 
1. zasedání, bude při volbách pracovat či ne. 
Stávající platná a účinná úprava v zákoně 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v praxi činí problém, zejména pokud je v 
komisi pouze minimální stanovený počet členů. 
Zásadní připomínka 

 
3) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
 

k § 17 odst. 2 
 
Stávající znění 
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 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, 
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jejichž zástupcům zaniklo členství, jmenuje 
starosta na neobsazená místa další členy komise. 
 
Navrhované znění 
Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž 
kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do 
zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 
32 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 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. 
 
Odůvodnění: 
Zde se dostáváme k nebezpečným časovým 
kolizím, které jsou již v současné praxi, 
a zavedením prioritní povinnosti používání 
datových schránek (dále jen „DS“) a případné 
doručování na elektronickou adresu delegovaných 
členů se časový koridor ještě zúží. V praxi to 
znamená zkontrolovat desítky a u větších obcí 
stovky delegovaných členů a náhradníků 
okrskových volebních komisí, přičemž mnoho 
volebních stran deleguje členy a náhradníky až na 
poslední chvíli, tzn. v poslední možný den. Dalším 
časovým problémem u přednostního odesílání do 
DS je nemožnost využití hromadné 
korespondence, která je možná u rozesílání 
pozvánek „klasického“ dopisu do místa trvalého 
bydliště, na doručovací adresu. Hromadnou 
korespondenci lze využít i při odesílání na e-

 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
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mailové adresy. 
 
V současné právní úpravě je stanoveno delegování 
do okrskových volebních komisí nejpozději 30 dnů 
před volbami (středa) a konání prvního zasedání 
okrskových volebních komisí nejpozději 21 dnů 
před volbami (pátek), tzn. že  první zasedání za 
daných podmínek proběhne prakticky buď ve 
středu 23 dnů před volbami, nebo ve čtvrtek 22 
dnů před volbami. Svolávat první zasedání na 
nejpozdější možný termín v pátek 21 dnů před 
volbami je nevhodné. Je zde velmi vysoké 
nebezpečí malé účasti delegovaných s počátkem 
víkendu, a tedy i dost vysoká pravděpodobnost, že 
v některých okrskových volebních komisích 
nebude pro nízkou účast provedena volba předsedy 
a místopředsedy OVK. Pro získání většího 
prostoru na kontrolu datových schránek a 
zpracování odesílání pozvánek na první zasedání 
okrskových volebních komisí navrhujeme změnit 
termín pro delegování členů a náhradníků z 
nejpozději 30 dnů před volbami (tzn. středa do 
16.00 hod.) na nejpozději 32 dnů před volbami 
(tzn. pondělí do 16.00 hod.). 
Zásadní připomínka   
 
k § 17 odst. 3 

 
Stávající znění 
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. 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 
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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 2 zmocněncem 
pověřena, nebo nezávislý kandidát. 

 
Navrhované znění 
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 podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky; 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, 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
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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 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý 
kandidát. 

 
Odůvodnění: 
Navrhované doplněné znění § 17 odst. 3 
jednoznačně specifikuje doručení v elektronické 
podobě. Při osobním doručení se v praxi jeví jako 
rychlejší a jednodušší potvrzení o převzetí 
seznamu delegovaných na kopii seznamu, které 
zmocněnec zpravidla předkládá a vyžaduje tuto 
kopii potvrdit. Tato praxe se osvědčila, a pokud by 
jediným způsobem doložení předání seznamu měl 
být úřední záznam, nadbytečně a nedůvodně to 
navyšuje administrativní činnost. Navrhujeme 
proto umožnit kromě sepsání úředního záznamu i 
možnost potvrzení přijetí na kopii seznamu. 
Zásadní připomínka   
 
k § 17 odst. 6 
Stávající znění 
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 komise. Přestane-li 
zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být 
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neprodleně jmenován nový zapisovatel. 
 
Navrhované znění 
Stávající znění odst. 6 nově označit za odst. 7 a 
mezi odst. 5 a 7 vložit toto nové znění odstavce 6: 
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 volební strany (§ 20 odst. 1), 
popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební 
komise. 
 
Odůvodnění: 
Nově vložený odst. 6 je obdobou § 18 odst. 7 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky), kdy odpadají 
pochybnosti či nejasnosti o tom, zda delegovaný 
člen, který se nedostavil bez omluvy na 
1. zasedání, bude při volbách pracovat či ne. 
Stávající platná a účinná úprava v zákoně 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v praxi činí problém, zejména pokud je v 
komisi pouze minimální stanovený počet členů. 
Zásadní připomínka   
 
k § 26 odst. 5 
Stávající znění 
Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání 
hlasů se vytvářejí v území vojenského újezdu, kde 
se volí do Poslanecké sněmovny, do Senátu, do 
Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů 
nebo prezident republiky, samostatné volební 
okrsky. Zápis o průběhu a výsledku hlasování 
předává vojenský újezd Hradiště Magistrátu města 
Karlovy Vary, vojenský újezd Boletice Městskému 

Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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úřadu Český Krumlov, vojenský újezd Brdy 
Městskému úřadu Příbram, vojenský újezd Libavá 
Magistrátu města Olomouc a vojenský újezd 
Březina Městskému úřadu Vyškov. 
Navrhované znění 
Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání 
hlasů se vytvářejí v území vojenského újezdu, kde 
se volí do Poslanecké sněmovny, do Senátu, do 
Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů 
nebo prezident republiky, samostatné volební 
okrsky. Zápis o průběhu a výsledku hlasování 
předává vojenský újezd Hradiště Magistrátu města 
Karlovy Vary, vojenský újezd Boletice Městskému 
úřadu Český Krumlov, vojenský újezd Brdy 
Městskému úřadu Příbram, vojenský újezd Libavá 
Magistrátu města Olomouc a vojenský újezd 
Březina Městskému úřadu Vyškov. 
 
Odůvodnění: 
Viz zákon č. 15/2015  Sb. ze dne 14. 1. 2015 o 
zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení 
hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a 
o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů), § 1 Zrušení vojenského 
újezdu Brdy, odst. 1, který zní: „Vojenský újezd 
Brdy a Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy se 
sídlem v obci Jince se uplynutím dne 31. prosince 
2015 zrušují.“. 
Zásadní připomínka   
 
 

4) Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů 

 
k § 18 odst. 3 
 
Stávající znění 
Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž 

 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika je řešena v již účinném 
zákoně č. 114/2016 Sb. 
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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 
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. 
 
Navrhované znění 
Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž 
kandidátní listina pro volbu do Evropského 
parlamentu byla zaregistrována, může delegovat 
nejpozději 32 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 
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. 
 
Odůvodnění 
Zde se dostáváme k nebezpečným časovým 
kolizím, které jsou již v současné praxi, 
a zavedením prioritní povinnosti používání 
datových schránek (dále jen „DS“) a případné 
doručování na elektronickou adresu delegovaných 
členů se časový koridor ještě zúží. V praxi to 
znamená zkontrolovat desítky a u větších obcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA8AHLOP)



 115 

stovky delegovaných členů a náhradníků 
okrskových volebních komisí, přičemž mnoho 
volebních stran deleguje členy a náhradníky až na 
poslední chvíli, tzn. v poslední možný den. Dalším 
časovým problémem u přednostního odesílání do 
DS je nemožnost využití hromadné 
korespondence, která je možná u rozesílání 
pozvánek „klasického“ dopisu do místa trvalého 
bydliště, na doručovací adresu. Hromadnou 
korespondenci lze využít i při odesílání na e-
mailové adresy. V současné právní úpravě je 
stanoveno delegování do okrskových volebních 
komisí nejpozději 30 dnů před volbami (středa) a 
konání prvního zasedání okrskových volebních 
komisí nejpozději 21 dnů před volbami (pátek), 
tzn. že  první zasedání za daných podmínek 
proběhne prakticky buď ve středu 23 dnů před 
volbami, nebo ve čtvrtek 22 dnů před volbami. 
Svolávat první zasedání na nejpozdější možný 
termín v pátek 21 dnů před volbami je nevhodné. 
Je zde velmi vysoké nebezpečí malé účasti 
delegovaných s počátkem víkendu, a tedy i dost 
vysoká pravděpodobnost, že v některých 
okrskových volebních komisích nebude pro nízkou 
účast provedena volba předsedy a místopředsedy 
OVK. Pro získání většího prostoru na kontrolu 
datových schránek a zpracování odesílání 
pozvánek na první zasedání okrskových volebních 
komisí navrhujeme změnit termín pro delegování 
členů a náhradníků z nejpozději 30 dnů před 
volbami (tzn. středa do 16.00 hod.) na nejpozději 
32 dnů před volbami (tzn. pondělí do 16.00 hod.). 
Zásadní připomínka   
 
k § 18 odst. 4 
 
Stávající znění 
Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se 
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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. 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. 
 
Navrhované znění 
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 podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky; 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
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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. 

 
Odůvodnění: 
Navrhované doplněné znění § 18 odst. 4 
jednoznačně specifikuje doručení v elektronické 
podobě. Při osobním doručení se v praxi jeví jako 
rychlejší a jednodušší potvrzení o převzetí 
seznamu delegovaných na kopii seznamu, které 
zmocněnec zpravidla předkládá a vyžaduje tuto 
kopii potvrdit. Tato praxe se osvědčila, a pokud by 
jediným způsobem doložení předání seznamu měl 
být úřední záznam, nadbytečně a nedůvodně to 
navyšuje administrativní činnost. Navrhujeme 
proto umožnit kromě sepsání úředního záznamu i 
možnost potvrzení přijetí na kopii seznamu. 
Zásadní připomínka   
 

     k § 18 odst. 7 
Stávající znění 
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 

Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
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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) 
Navrhované znění 
Stávající znění odst. 7 nově označit za odst. 8 a 
mezi odst. 6 a 8 vložit toto nové znění odstavce 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, popřípadě jmenuje nového člena 
okrskové volební komise. 
 
Odůvodnění: 
Nově vložený odst. 7 je obdobou § 18 odst. 7 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky), kdy odpadají 
pochybnosti či nejasnosti o tom, zda delegovaný 
člen, který se nedostavil bez omluvy na 
1. zasedání, bude při volbách pracovat či ne. 
Stávající platná a účinná úprava v zákoně č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v praxi činí problém, zejména pokud je v 
komisi pouze minimální stanovený počet členů. 
Zásadní připomínka   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Tato problematika jde věcně nad rámec 
úprav zamýšlených v předkládané „technické“ novele 
volebních zákonů. Připomínka však bude zohledněna 
v návrhu tzv. volebního kodexu, který Ministerstvo 
vnitra plánuje předložit v roce 2016 do připomínkového 
řízení.  
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5) Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky) 
 

k 18 odst. 2 
 
Stávající znění 
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. 
 
Navrhované znění 
Delegovat nejpozději 32 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. 
 
Odůvodnění 
Zde se dostáváme k nebezpečným časovým 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Celý volební proces jako časový úsek je 
rigidně zarámován dobou vyhlášením voleb a termínem 
konání voleb. Lhůt ve volebním procesu je tolik, že 
zohlednění jedné lhůty se pak může negativně 
promítnout do lhůty jiné. Zohledňovat u volebních lhůt, 
které nefungují ani na principu pracovních dnů, jestli je 
středa nebo pátek, není dost dobře možné. Prodloužení 
uvedené lhůty, jakkoli by bylo pro volební orgán 
výhodné a vítané, není možné, protože by bylo na úkor 
lhůty pro kandidující subjekt, který má právo delegovat 
zástupce do okrskových volebních komisí a pro nějž je 
tento úkon rovněž administrativně náročný.  
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kolizím, které jsou již v současné praxi, 
a zavedením prioritní povinnosti používání 
datových schránek (dále jen „DS“) a případné 
doručování na elektronickou adresu delegovaných 
členů se časový koridor ještě zúží. V praxi to 
znamená zkontrolovat desítky a u větších obcí 
stovky delegovaných členů a náhradníků 
okrskových volebních komisí, přičemž mnoho 
volebních stran deleguje členy a náhradníky až na 
poslední chvíli, tzn. v poslední možný den. Dalším 
časovým problémem u přednostního odesílání do 
DS je nemožnost využití hromadné 
korespondence, která je možná u rozesílání 
pozvánek „klasického“ dopisu do místa trvalého 
bydliště, na doručovací adresu. Hromadnou 
korespondenci lze využít i při odesílání na e-
mailové adresy. V současné právní úpravě je 
stanoveno delegování do okrskových volebních 
komisí nejpozději 30 dnů před volbami (středa) a 
konání prvního zasedání okrskových volebních 
komisí nejpozději 21 dnů před volbami (pátek), 
tzn. že  první zasedání za daných podmínek 
proběhne prakticky buď ve středu 23 dnů před 
volbami, nebo ve čtvrtek 22 dnů před volbami. 
Svolávat první zasedání na nejpozdější možný 
termín v pátek 21 dnů před volbami je nevhodné. 
Je zde velmi vysoké nebezpečí malé účasti 
delegovaných s počátkem víkendu, a tedy i dost 
vysoká pravděpodobnost, že v některých 
okrskových volebních komisích nebude pro nízkou 
účast provedena volba předsedy a místopředsedy 
OVK. Pro získání většího prostoru na kontrolu 
datových schránek a zpracování odesílání 
pozvánek na první zasedání okrskových volebních 
komisí navrhujeme změnit termín pro delegování 
členů a náhradníků z nejpozději 30 dnů před 
volbami (tzn. středa do 16.00 hod.) na nejpozději 
32 dnů před volbami (tzn. pondělí do 16.00 hod.). 
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Zásadní připomínka   
 
k § 18 odst. 3 

 
Stávající znění 
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. 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, 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. 
Navrhované znění 
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 podepsané kvalifikovaným 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, a to v části připomínky, která 
se týká možnosti potvrzení převzetí seznamu 
delegovaných členů do okrskové volební komise na 
jeho kopii. 
Ve zbytku připomínky vysvětleno - ze zvláštních 
právních předpisů lze dovodit, že daný seznam bude 
muset být (je-li v elektronické podobě) podepsán buď 
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elektronickým podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky; 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, 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. 
Odůvodnění: 
Navrhované doplněné znění § 18 odst. 3 
jednoznačně specifikuje doručení v elektronické 
podobě. Při osobním doručení se v praxi jeví jako 
rychlejší a jednodušší potvrzení o převzetí 
seznamu delegovaných na kopii seznamu, které 
zmocněnec zpravidla předkládá a vyžaduje tuto 
kopii potvrdit. Tato praxe se osvědčila, a pokud by 
jediným způsobem doložení předání seznamu měl 
být úřední záznam, nadbytečně a nedůvodně to 

uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek 
vyplývá z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o 
změně některých zákonů; sněmovní tisk 763/0), nebo 
doručen prostřednictvím datové schránky (v tomto 
případě se uplatní fikce podpisu úkonu učiněného 
datovou schránkou dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 
Sb. - odeslání delegace z datové schránky toho, kdo 
jinak delegační listinu podepisuje, uvedení podpisu 
nahrazuje); viz důvodová zpráva. Požadavek 
kvalifikovaného podpisu jako nejpokročilejší verze 
autentifikace by měl být výjimečný a pro daný úkon je 
nadbytečný.  
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navyšuje administrativní činnost. Navrhujeme 
proto umožnit kromě sepsání úředního záznamu i 
možnost potvrzení přijetí na kopii seznamu. 
Zásadní připomínka   
 
V případě změny zákona o volbě presidenta 
republiky preferujeme Variantu I. Bude-li 
rozhodnuto o variantě II, navrhujeme, aby obecní 
úřady nebyly vyjímány z možnosti vybírat správní 
poplatek za činnost kontaktního místa veřejné 
správy (tj. nebyla by schvalována v čl. XI změna 
zákona o správních poplatcích). S ohledem na to, 
že se navrhuje úprava § 25 odst. 5 zákona o volbě 
prezidenta republiky, podle níž ostatním 
kontaktním místům veřejné správy náleží správní 
poplatek až 30 Kč za úkon, je předpoklad, že 
většina občanů bude využívat služeb zejména 
obecních úřadů, kde by byl úkon osvobozen od 
správního poplatku. Dojde tak k zahlcení obecních 
úřadů, ty budou muset posílit pracoviště Czech 
Pointů, budou mít s agendou větší náklady a 
nebudou mít příjem ze správního poplatku. 
 
 
 
 
 
Pokud by přetrval zájem na tom, že úkon má být 
od poplatku osvobozen, považujeme za nutné, aby 
zákon stanovil, že obcím správní poplatky 
uhradí Ministerstvo vnitra podle počtu 
provedených úkonů souvisejících s volbou 
prezidenta a stanovil lhůtu, v níž je Ministerstvo 
vnitra povinno úhradu provést. Alternativní 
možností je stanovit zákonem, že náhrada ve výši 
ušlých správních poplatků obci náleží 
z příspěvku na výkon voleb. 
Zásadní připomínka 

 
 
 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých 
připomínkových míst bude vláda informována ve 
vypořádání připomínek a agregovaně v předkládací 
zprávě). 
 
Ke zpoplatnění úkonu pro případ zvolení VARIANTY 
II se uvádí, že petent musí mít možnost tento úkon 
učinit bezplatně u orgánu veřejné moci; jde o podobný 
případ jako je žádost o voličský průkaz (též osvobozeno 
od poplatku). Ve VARIANTĚ II se požaduje podpora 
alespoň 8000 petentů na jednoho nezávislého kandidáta 
na prezidenta – ověřování prohlášení o podpoře by bylo 
rozvrženo v prostoru a čase na více institucí, tudíž 
nárůst činnosti pro obecní úřady by neměl být tak 
dramatický; navíc sběr podpisů bude probíhat jednou za 
5 let. 
 
 
Jde o obdobu žádosti o vydání voličského průkazu, kde 
tento mechanismus rovněž není zaveden. Obce jsou 
v postavení vykonavatele úkonu v přenesené 
působnosti s tím, že jde o úkon, který je osvobozen od 
poplatku.  
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Doporučující připomínka 
Mimo výše uvedené zásadní připomínky si 
dovolujeme upozornit na skutečnost, že při novelizaci 
shora uvedených volebních zákonů zůstává celá řada 
v nich uváděných poznámek pod čarou neaktuální, 
tedy jsou ponechány odkazy na již neplatné právní 
předpisy, resp. paragrafy předpisů. Konkrétně se jedná 
o: 
 
1) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů – v zákonu pod čarou je uváděn  
- § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 
ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. – 
zákon č. 20/1966 Sb. byl zrušen zákonem 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

- § 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do 
zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů - § 8 zákona č. 
152/1994 Sb. byl zrušen, 

- § 10 a 11 zákona č. 152/1994 Sb. - §§ 10 a 11 
zákona č. 152/1994 byly zrušeny, 

- vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a 
správních obvodů pověřených obecních 
úřadů, ve znění vyhlášky č. 437/2000 Sb. - 
vyhláška č. 349/2000 Sb. byla zrušena 
vyhláškou MV č. 288/2002 Sb., 

- § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb. - 
zákon č. 468/1991 Sb. byl zrušen zákonem 
č. 231/2001 Sb., 

- vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování 
zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců 
obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských 

 
Připomínka byla vzata na vědomí s tím, že poznámky 
pod čarou nemají normativní charakter a jako takové se 
samostatně nenovelizují. Trend směřuje k omezení 
jejich četnosti. 
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částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, 
osob stojících v čele zvláštních orgánů 
zřízených na základě zvláštních zákonů a 
předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon 
přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní 
odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 
427/2000 Sb. - vyhláška č. 345/2000 Sb. 
byla zrušena vyhláškou č. 512/2002 Sb., 

- § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a 
pozbývání státního občanství České 
republiky - zákon č. 40/1993 Sb. byl zrušen 
zákonem č. 186/2013 Sb. 

 
2) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů a o změně některých zákonů 
- § 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. - zákon č. 
20/1966 Sb. byl zrušen zákonem č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

- zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné 
povinnosti a o vojenských správních úřadech 
(branný zákon) - zákon č. 218/1999 Sb. byl 
zrušen zákonem č. 585/2004 Sb., 

- § 27 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 
práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., 
zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb. 
- zákon č. 65/1965 Sb. byl zrušen zákonem 
č. 262/2006 Sb., 

- § 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 
Sb. - zákon č. 367/1990 Sb. byl zrušen 
zákonem č. 128/2000 Sb., 

- nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se 
určují pověřené obecní úřady, ve znění 
nařízení vlády č. 315/1995 Sb. - nařízení 
vlády č. 475/1990 Sb. bylo zrušeno 
nařízením vlády č. 343/2000 Sb., 
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- § 13 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a 
pozbývání státního občanství České 
republiky, ve znění zákona č. 139/1996 Sb. - 
zákon č. 40/1993 Sb. byl zrušen zákonem č. 
186/2013 Sb.,  

- § 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do 
zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů - § 8 zákona č. 
152/1994 Sb. byl zrušen, 

- § 10 a 11 zákona č. 152/1994 Sb. - §§ 10 a 11 
zákona č. 152/1994 byly zrušeny, 

- § 20 zákona č. 40/1993 Sb.- zákon č. 
40/1993 Sb. byl zrušen zákonem č. 
186/2013 Sb.,  

- § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb. - 
zákon č. 468/1991 Sb. byl zrušen zákonem 
č. 231/2001 Sb. 

 
3) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů 
- § 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. - zákon č. 20/1966 Sb. byl 
zrušen zákonem č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách, 

- § 16 až 18 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu 
branné povinnosti a o vojenských  správních 
úřadech (branný zákon) - zákon č. 218/1999 
Sb. byl zrušen zákonem č. 585/2004 Sb., 

- vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování 
zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců 
obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských 
částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, 
osob stojících v čele zvláštních orgánů 
zřízených na základě zvláštních zákonů a 
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předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon 
přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní 
odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 
427/2000 Sb. - vyhláška č. 345/2000 Sb. 
byla zrušena vyhláškou č. 512/2002 Sb., 

- § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb. - 
zákon č. 468/1991 Sb. byl zrušen zákonem 
č. 231/2001 Sb. 

 
4) Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů 
- § 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. - 
zákon č. 20/1966 Sb. byl zrušen zákonem 
č.372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
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