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Návrh 

 
VYHLÁŠKA 

 
 ze dne ………..… 2016, 

 
kterou se mění některé vyhlášky provádějící volební zákony 

 
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 69 
písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a v dohodě s Českým 
statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 74 
písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 69 písm. c) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), ve znění pozdějších předpisů:  
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

Čl. I 
 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného  
pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky  
č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 
Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky 
č. 452/2013 Sb., se mění takto:  

 
1. V příloze č. 1 ve vzoru 4 a vzoru 6 se u údajů o kandidátovi za slovo „příjmení,“ vkládá 

slovo „pohlaví,“. 
 

2. V příloze č. 1 v příloze ke vzoru 4 a v příloze č. 2 ke vzoru 6 se slova „rodné číslo“ 
nahrazují slovy „datum narození“. 
 

3. V příloze č. 1 ve vzoru 10 a vzoru 11 se slova „Rodné číslo: …………………“ zrušují. 
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Čl. II 

 
Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Čl. III 
 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
vyhlášky č. 401/2002  Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky  
č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 
Sb., se mění takto: 
 
1. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se u údajů o kandidátovi za slovo „příjmení,“ vkládá slovo 

„pohlaví,“. 
 

2. V příloze č. 1 v příloze ke vzoru 3 se slova „Rodné číslo“ nahrazují slovy „Datum 
narození“. 
 

3. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova „Rodné číslo: …………………“ zrušují. 
 

 
Čl. IV 

 
Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky se použije vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Čl. V 
 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky 
č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto: 
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1. V § 3 odst. 3 větě první za středníkem se slovo „trvalému“ zrušuje. 
 

2. V příloze č. 1 ve vzoru 2 se slovo „trvalého“ zrušuje 
 

3. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slovo „trvalého“ zrušuje. 
 

4. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se za slova „trvalému pobytu“ doplňují slova „nebo pobytu“. 
 

5. V příloze č. 1 ve vzoru 6 se u údajů o kandidátovi za slovo „příjmení,“ vkládá slovo 
„pohlaví,“. 
 

6. V příloze č. 1 v příloze ke vzoru 6 se slovo „trvale“ zrušuje. 
 

7. V příloze č. 1 ve vzoru 11 a vzoru 12 se slovo „Trvale“ zrušuje. 
 

8. V příloze č. 2 ve vzoru tiskopisu 1 se za slova „trvalého pobytu“ doplňují slova „nebo 
pobytu“.  

 
Čl. VI 

 
Ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 

se použije vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky. 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb. 

 
Čl. VII 

 
 

 
Příloha ke kandidátní listině nazvaná jako Petice na podporu kandidatury kandidáta 

a obsažená v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb., zní: 

 
„Petice na podporu kandidatury kandidáta ………………………… rok narození …………… 

jméno, příjmení 
 

na volbu prezidenta republiky v roce ……….. 
 
 
Údaje vepisujte čitelně hůlkovým písmem černou/modrou tužkou. Názvy nezkracujte. 
 
 
Poř. 
číslo 

Jméno 
 

Příjmení Datum 
narození 

 
 
Podpis voliče Obec*  

 
Ulice** Č.p. 

Číslo občanského průkazu/cestovního pasu Druh dokladu 
OP/ CP*** 
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1 

   
 

 
 
    

 
  

 

 
 
 
2 

   
 

 
 
    

 
  

 

 
číslo podpisového archu: 
 
*  Místo trvalého pobytu 
**  Ulice nebo jiné veřejné prostranství 
*** U občanského průkazu se uvede OP a u cestovního pasu se uvede CP“. 
 
 
 

 

Čl. VIII 
 

Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se 
použije vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky. 
 

 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. IX 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr: 
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TEXT ČÁSTÍ VYHLÁŠEK V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 
 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Vzor 4. 
 

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
 

České   republiky   konané   ve   dnech  ...................... 
Volební   kraj   ............................. 

 
................................................................. 
 Název   politické   strany,   politického   hnutí   nebo   koalice   x) 
 
Složení   koalice   xx) 
 
   ............................... 
 
   ............................... 
 
 Kandidáti:  
 
1.   .......................................................               ......................... 
      Jméno,   příjmení, pohlaví,  věk                        povolání 
 
                                           ......................... 
                                           obec,   kde   je   kandidát 
                                           přihlášen   k   trvalému 
                                           pobytu 
 
                                           ......................... 
                                           název   politické   strany   či 
                                           politického   hnutí,   jehož 
                                           je   kandidát   členem, 
                                           popřípadě   údaj   "bez 
                                           politické   příslušnosti" 
 
                                           ......................... 
                                           název   politické   strany   či 
                                           politického   hnutí,   které 
                                           kandidáta   navrhlo   xx) 
 
 2.   ..................................................                   ......................... 
      Jméno,   příjmení,  pohlaví, věk                       povolání 
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                                           ......................... 
                                           obec,   kde   je   kandidát 
                                           přihlášen   k   trvalému 
                                           pobytu 
 
                                           ......................... 
                                           název   politické   strany   či 
                                           politického   hnutí,   jehož 
                                           je   kandidát   členem, 
                                           popřípadě   údaj   "bez 
                                           politické   příslušnosti" 
 
                                           ......................... 
                                           název   politické   strany   či 
                                           politického   hnutí,   které 
                                           kandidáta   navrhlo   xx) 
 
 Zmocněnec   politické   strany,   politického   hnutí   nebo   koalice   x): 
 
     .................................       ......................... 
      Jméno,   příjmení           místo,   kde   je   přihlášen   k 
                                              trvalému   pobytu 
 
 Náhradník   zmocněnce: 
 
     .................................       ......................... 
     Jméno,   příjmení            místo,   kde   je   přihlášen   k 
                                              trvalému   pobytu 
 
                                           ......................... 
                                           podpis   zmocněnce 
                                           politické   strany, 
                                           politického   hnutí   nebo 
                                           koalice   x) 
 
   ...................................                                           ......................... 
   Osoba   oprávněná   jednat   jménem            podpis   oprávněné   osoby 
   politické   strany   nebo   politického 
   hnutí,   jméno,   příjmení,   označení 
   funkce 
 
   ...................................                                            ......................... 
   Osoby   oprávněné   jednat   jménem           podpisy   oprávněných   osob 
   politických   stran   a   politických 
   hnutí   tvořících   koalici   xx),   jména, 
       příjmení,   označení   funkce 
 
 V   .....................   dne   .................... 
 
 Přílohy:   Prohlášení  kandidáta 
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      Potvrzení   o   složení   příspěvku   na   volební  náklady 
 
x)    Uvede   se   odpovídající 
xx)   Uvede   se   v   případě,   že   se   jedná   o   koalici 
 
 

Příloha   ke   vzoru   4. 
 

Příloha   ke   kandidátní   listině   ....................   x)   pro   volby  do 
Poslanecké   sněmovny   Parlamentu   České   republiky   konané 

ve   dnech  ............................ 
     
Prohlášení   kandidáta 
 
 "Já   níže   podepsaný(á),   ........................................... 
                                                   jméno,   příjmení 
 
 uvedený(á)   na   kandidátní   listině    pro   volby   do   Poslanecké   sněmovny 
 Parlamentu    České    republiky,    prohlašuji,    že    souhlasím    se   svou 
 kandidaturou;   nejsou    mi   známy   překážky   mé   volitelnosti,   popřípadě 
 tyto    překážky    pominou    ke     dni    voleb    do    Poslanecké    sněmovny 
 Parlamentu   České    republiky;   nedal(a)   jsem    souhlas   k   tomu,    abych 
 byl(a)    uveden(a)     na    jiné    kandidátní    listině     pro    volby    do 
 Poslanecké   sněmovny   Parlamentu   České   republiky." 
 
   ..............................                        ............................... 
      rodné   číslo                         místo,   kde   je   kandidát   přihlášen 
   datum narození                                 k   trvalému   pobytu 
 
 V   ..................   dne   ...............      ...................... 
                                                       podpis   kandidáta 
 
 
 x)   Uvede   se   název   politické   strany,   politického   hnutí   nebo  koalice 
  
 

Vzor 6. 
 

Přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky 
 
 konané   ve   dnech  ..................... 
 Volební   obvod   .................................................... 
                                             číslo                       sídlo 
 
 ................................................................. 
 Název   politické   strany   či   politického   hnutí,   název   koalice,   nebo 
 údaj   o   tom,   že   jde   o   nezávislého   kandidáta   x) 
 
 Složení   koalice   xx)   .............................................. 
 
................................................... 
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jméno,   příjmení, pohlaví,  věk 
 
 
............................     .................................. 
 povolání                údaj   o   členství   v   politické   straně 
                                či   politickém   hnutí,   nebo   údaj, 
                                  že   kandidát   je   "bez   politické 
                                              příslušnosti" 
 
............................                                      .................................. 
 obec,   kde   je   přihlášen            název   politické   strany   nebo 
   k   trvalému   pobytu            politického   hnutí,   které   kandidáta 
                                                                navrhlo   xx) 
 
 
                                  .................................. 
                                   podpis   zmocněnce 
 
 
   .............................                                      ................................. 
 jméno,   příjmení   a   funkce             podpis   oprávněné   osoby 
 osoby   oprávněné   jednat 
 jménem   politické   strany, 
 politického   hnutí   nebo   podpis 
 nezávislého   kandidáta   x) 
 
  ............................                                               .................................. 
 jména,   příjmení   a   funkce   osob          podpisy   oprávněných   osob 
 jednat   jménem   politických 
 stran   a   politických   hnutí 
 tvořící   koalici   xx) 
 
 
 V   ....................   dne   ..................... 
 
 
 Přílohy:   1.   Doklad   o   státním   občanství   kandidáta 

           2.   Prohlášení   kandidáta 
           3.   Určení   zmocněnce   (nejde-li   o   nezávislého   kandidáta) 
           4.   Petice   (v   případě,   jde-li   o   nezávislého   kandidáta) 
           5.   Potvrzení   o   složení   kauce 

 
 
x)    Uvede   se   odpovídající 
xx)   Uvede   se   v   případě,   že   se   jedná   o   koalici 

 
 

Příloha   ke   vzoru   6. 
 

Příloha   č.   2   přihlášky   k   registraci   pro   volby   do  Senátu 
Parlamentu   České   republiky   konané 
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ve   dnech  ............................ 
  
"Já   níže   podepsaný(á),   ........................................... 
                                                    jméno,   příjmení 
 
 uvedený(á)    na     přihlášce    k    registraci    pro     volby    do    Senátu 
 Parlamentu    České    republiky,    prohlašuji,    že    souhlasím    se   svou 
 kandidaturou;   nejsou   mi   známy    překážky   mé   volitelnosti,   popřípadě 
 tyto   překážky   pominou   ke   dni    voleb;   nedal(a)   jsem   souhlas   k   tomu, 
 aby   moje   kandidatura   byla   předložena   v   jiném   volebním   obvodu; 
 
 a)   jsem   členem   (členkou)   ......................................... 
                             název   politické   strany   či   politického 
                                            hnutí   x) 
 
 b)   jsem   bez   politické   příslušnosti   xx)." 
 
   ..............................                             ................................ 
      rodné   číslo                         místo,   kde   je   kandidát   přihlášen 
    datum narození                                    k   trvalému   pobytu 
 
 
 V   ..................   dne   ...............                          ...................... 
                                                                        podpis   kandidáta 
 
 
 x)    Uvede   se   název   politické   strany   nebo   politického   hnutí 
 xx)   Uvede   se   odpovídající 
 
 

Vzor 10. 
 

OSVĚDČENÍ o zvolení poslancem (poslankyní) x) 
 
                          Státní   volební   komise 
 osvědčuje,   že 
 
 Jméno:   ........................   Příjmení:   ........................ 
 
 Narozen(a):   ...................   Rodné   číslo:   ..................... 
 
 Místo   trvalého   pobytu:   ........................................... 
 
 byl(a)   dne   ..............................   zvolen(a) 
 
 
           POSLANCEM   (POSLANKYNÍ)   X) 
           Poslanecké   sněmovny   Parlamentu   České   republiky 
 
 
                               razítko 
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                        Státní   volební   komise 
 
 
 V   ....................   dne   .............      ...................... 
                                              podpis   předsedy   Státní 
                                                  volební   komise 
 
 x)   Uvede   se   odpovídající 
 
 Formát  A5 
  
 

Vzor 11. 
 

OSVĚDČENÍ o zvolení senátorem (senátorkou)x) 
 
   
                        Státní   volební   komise 
 osvědčuje,   že 
 
 Jméno:   ........................   Příjmení:   ........................ 
 
 Narozen(a):   ...................   Rodné   číslo:   ..................... 
 
 Místo   trvalého   pobytu:   ........................................... 
 
 byl(a)   dne   ..............................   zvolen(a) 
 
 
                      SENÁTOREM   (SENÁTORKOU)X) 
                  Senátu   Parlamentu   České   republiky 
 
 
                               razítko 
                        Státní   volební   komise 
 
 
 V   ....................   dne   .............      ...................... 
                                              podpis   předsedy   Státní 
                                                   volební   komise 
 
 x)   Uvede   se   odpovídající 
 
 Formát   A5 
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Vzor 3 
 

Kandidátní   listina 
   
 

pro   volby   do   zastupitelstva   kraje...........................konané 
ve  dnech............................ 

      
............................................................... 
Název politické strany, politického hnutí nebo koalicex)  
 
Složení   koalicexx) 
.................. 
.................. 
 
Kandidáti:  
 
1.   .....................................................         .................................... 
     jméno,   příjmení, pohlaví,   věk                       povolání 
 
.................................... 
 obec,   kde   je   kandidát   přihlášen 
  k   trvalému   pobytu 
 
 .................................... 
název   politické   strany   nebo 
politického   hnutí,   jehož   je   kandidát 
členem,   popřípadě   údaj   "bez 
politické   příslušnosti" 
 
.................................... 
název   politické   strany   nebo 
politického   hnutí,   které   kandidáta 
navrhlo   xx) 
 
 
2.   .................... ……………………          .................................... 
     jméno,   příjmení, pohlaví, věk                       povolání 
 
 .................................... 
  obec,   kde   je   kandidát   přihlášen 
   k   trvalému   pobytu 
 
 
 .................................... 
 název   politické   strany   nebo 
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 politického   hnutí,   jehož   je   kandidát 
 členem,   popřípadě   údaj   "bez 
 politické   příslušnosti" 
 
 .................................... 
  název   politické   strany   nebo 
  politického   hnutí,   které   kandidáta 
  navrhlo   xx) 
 
 
....................................... 
Zmocněnec   politické   strany,   politického 
hnutí   nebo   koalice   x) 
jméno,   příjmení,   místo,   kde   je                                    ........................ 
přihlášen   k   trvalému   pobytu                                    podpis   zmocněnce 
 
 
....................................... 
Náhradník   zmocněnce 
jméno,   příjmení,   místo,   kde   je 
přihlášen   k   trvalému   pobytu 
 
 
....................................... 
Osoba   oprávněná   jednat   jménem   politické 
strany,   politického   hnutí 
jméno,   příjmení,   označení   funkce                               ........................ 
                                                                                 podpis   oprávněné   osoby 
 
....................................... 
Osoby   oprávněné   jednat   jménem 
politických   stran   a   politických   hnutí 
tvořících   koalici.   xx) 
jména,   příjmení,   označení   funkcí                                 ........................ 
                                                                               podpisy   oprávněných   osob 
 
 
   V.................dne.................. 
 
------------------------------------------------------------------  
x)   Uvede   se   odpovídající 
xx)   Uvede   se   v   případě,   že   se   jedná   o   koalici 
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Příloha   ke   vzoru   3 
 

Příloha   ke   kandidátní   listině....pro   volby   do   zastupitelstva  kraje 
...........................konané   ve   dnech....................... 

   
  
                        Prohlášení   kandidáta 
 
 "Já     níže     podepsaný,     prohlašuji,     že     souhlasím     se    svojí 
 kandidaturou;    nejsou    mi    známy    překážky   volitelnosti,   popřípadě 
 tyto   překážky   pominou   ke   dni    voleb   do   zastupitelstva   kraje;   nedal 
 jsem   souhlas   k    tomu,   abych   byl   uveden   na    jiné   kandidátní   listině 
 pro   volby   do   zastupitelstva   kraje." 
 
........................... 
Jméno,   příjmení   xx) 
 
 
...........................                                    ............................. 
   Rodné   číslo                               místo,   kde   je   kandidát 
 Datum narození                        přihlášen   k   trvalému   pobytu 
 
 
V   ...........   dne   .............       ............................. 
                                                  podpis   kandidáta 
 
------------------------------------------------------------------  
x)   Uvede    se    název    politické    strany,    politického    hnutí    nebo 
      koalice 
xx)   Kromě    obligatorních    náležitostí    prohlášení    kandidáta   podle 
      ust.    §    21    odst.    2    zákona    č.    130/2000    Sb.,   o   volbách   do 
      zastupitelstev   krajů    a   o   změně    některých   zákonů   se    z   důvodu 
      identifikace    kandidáta,     na    prohlášení    uvede     jeho    jméno 
      a  příjmení 
  
 
 

Vzor 7 
 

OSVĚDČENÍ 
o   zvolení   členem(kou) 

 
zastupitelstva..............................kraje 

 
Krajský   úřad   v   .....................................xx) 

    
osvědčuje,   že 
 
Jméno:  ..................     Příjmení:   ............................ 
 
Narozen(a):   .................     Rodné   číslo:   ..................... 
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Trvale   bytem:   ............................................ 
 
byl(a)   dne:   ...........................zvolen(a) 
 
členem(kou)   zastupitelstva   kraje 
 
 
                     razítko   krajského   úřadu 
          
 
V   ............   dne   ............                           ................................. 
                                                     podpis   ředitele   krajského   úřadu 
 
FORMÁT  A/5 
  
 
 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 3 

 
 (1) Stálý seznam voličů6) (dále jen "seznam") a dodatek stálého seznamu voličů (dále 
jen "dodatek seznamu") se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní 
techniky v členění podle volebních okrsků. 
  
 (2) Je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu a dodatku seznamu 
abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů (dále jen "index"), s uvedením jména a čísla 
volebního okrsku. 
  
 (3) V seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem České 
republiky, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit; v dodatku seznamu se u každého 
zapsaného voliče, který je státním občanem jiného státu, eviduje jeho jméno, příjmení, datum 
narození, státní občanství, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a číslo volebního 
okrsku, ve kterém má právo volit. V seznamu a dodatku seznamu se dále u každého voliče 
evidují překážky výkonu volebního práva.7) 
  
 (4) V případě změny volebních okrsků obecní úřad neprodleně provede úpravu 
seznamu, dodatku seznamu a indexu. 
  
 (5) Změny údajů v seznamu a dodatku seznamu se provádějí z úřední povinnosti nebo 
na žádost voliče. 
  
 (6) Po uzavření seznamu a dodatku seznamu9) již nemůže obecní úřad provádět 
změny. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu a dodatku seznamu skutečnosti 
odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi. 
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Vzor   2 
 

Dodatek   stálého   seznamu   voličů 
 
 Dodatek   stálého   seznamu   voličů   v   knize 
------------------------------------------------------------------  
Obecní   úřad    (městský   úřad,   magistrát   územně    nečleněného   města   se 
zvláštním    postavením,   úřad    městského   obvodu    nebo   městské   části, 
nebo   úřad   městské   části   hlavního   města   Prahy)x* 
........................................... 
 
Číslo 
pořadí 

Číslo 
volebního 
okrsku 

Příjmení 
a jméno 

Státní 
občanství 

Datum 
narození 

Místo trvalého pobytu Číslo 
jmenného 
seznamu 

Překážky 
ve výkonu 
volebního 
práva a 
změny a 
záznamy 

Poznámka 

Část 
obce 

ulice číslo 
popisné 
číslo 
orien-
tační 

         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 Dodatek   stálého   seznamu   voličů   prostřednictvím   výpočetní   techniky 
 
Číslo 
volebního 
okrsku 

Číslo 
pořadí 

Příjmení 
a jméno 

Státní 
občanství 

Datum 
narození 

Místo trvalého pobytu Číslo 
jmenného 
seznamu 

Překážky 
ve výkonu 
volebního 
práva a 
změny a 
záznamy 

Poznámka 

Část 
obce 

ulice číslo 
popisné 
číslo 
orien-
tační 

         
         
         
         
         
         
         
         
 
    x)   Uvede   se   odpovídající 
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Vzor   3 
 

           Výpis   ze   stálého   seznamu   voličů   a   jeho   dodatku 
 

 Obecní   úřad    (městský   úřad,   magistrát   územně    nečleněného   města   se 
 zvláštním    postavením,   úřad    městského   obvodu    nebo   městské   části, 
 nebo   úřad   městské   části   hlavního   města   Prahy)x* 
 ........................................... 
 
 Volební   okrsek   č.   .......................... 
 
Číslo 
pořadí 

Číslo 
jmenného 
seznamu 

Příjmení a 
jméno 

Místo trvalého pobytu Datum 
narození  

Státní 
občanství 
občana 
jiného 
státu 

Záznamy 

ulice číslo popisné 
číslo orientační 

       
       
       
       
       
       
       
       
 
x)   Uvede   se   odpovídající 
                                          

razítko   příslušného   úřadu 
 
 

Vzor   4 
 

Oznámení 
 

 o   době    a    místě    konání    voleb    do    zastupitelstva    obce     
(města,  městského   obvodu,    městské   části)x)   podle   §   29    zákona   č.   491/2001   Sb.,   

o   volbách   do   zastupitelstev   obcí   a   o   změně   některých   zákonů 
 

 1.   Volby   do   zastupitelstva   obce    (města,   městského   obvodu,   městské části)x)                        
...................................................... 
 
se uskuteční v pátek dne .................... od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu dne   ......................   od   8.00   hodin do   14.00   hodin.   xx) 
 
2.   Místem   konání   voleb  
     ve   volebním   okrsku   č.   ................. 
     je   volební   místnost   (přesná   adresa)   .................. 
     pro   voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu  nebo pobytu 
     ............................................................... 
 
     ve   volebním   okrsku   č.   ................. 
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     je   volební   místnost   (přesná   adresa)   .................. 
     pro   voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu  nebo pobytu 
     ............................................................... 
 
 3.   Popis   vytvořených   volebních   obvodů. xxx) 
 
 4.   Voliči    bude     umožněno    hlasování    poté,     kdy    prokáže    svoji 
     totožnost   a   státní   občanství    České   republiky,   popřípadě   státní 
     občanství    státu,   jehož    občané   jsou    oprávněni   volit    na   území 
     České   republiky. 
 
 5.   Voliči   budou    dodány   nejpozději   3    dny   přede   dnem    konání   voleb 
     hlasovací   lístky. 
     V   den   voleb    volič   může   obdržet    hlasovací   lístky   i    ve   volební 
     místnosti. 
 
 6.   xxxx) 
 
 V   .............   dne   .............              ..................... 
                                                     starosta   (primátor)x) 
 
x)   Uvede   se   odpovídající 
xx)   Pro   volby    konané   v   jednom    dni   se   uvede    doba   hlasování   od 
         7.00   hodin   do   22.00   hodin 
xxx)   Uvede   se,   přichází-li   v   úvahu 
xxxx)   Uvedou   se    další   potřebné   údaje   k    nerušenému   průběhu   voleb 
         do    zastupitelstva   v    obci   (§   33    zákona   č.    491/2001   Sb.), 
         např.   upozornění   na   doklady,   kterými   lze   prokázat   totožnost 
         a   státní   občanství 
 

 
Vzor   6 

 
Kandidátní   listina 

pro   volby   do   zastupitelstva obce   
(města,   městského   obvodu,   městské 

části)x)   ................................ 
konané   ve   dnech   (dne)........................... 

 
Volební   obvod   č.   .............   xx) 
 
................................................................. 
 Název   volební   strany   a   označení   ,o   jaký   typ   volební   strany   jde,   xxx) 
 s   uvedením   názvu   politických   stran   a   politických   hnutí 
 
Kandidáti:  
 
1.   ....................................................                       ......................... 
     jméno,   příjmení, pohlaví,   věk                             povolání 
 
       ......................... 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAD5FWAT3)



18 
 

       část   obce,    nečlení-li   se 
         na   části,    obec   x),   kde   je 
         kandidát      přihlášen     k 
         trvalému   pobytu 
 
         ......................... 
         název     politické    strany 
         nebo    politického    hnutí, 
         jehož   je   kandidát   členem, 
         nebo   údaj    "bez   politické 
         příslušnosti" 
 
          ......................... 
       jde-li    o    koalici,   název 
       politické     strany     nebo 
       politického    hnutí,   které 
       kandidáta   navrhlo;   jde-li 
       o   sdružení      politických 
       stran     nebo    politických 
       hnutí      a      nezávislých 
       kandidátů,         označení 
       politické     strany     nebo 
       politického    hnutí,   které 
       kandidáta     navrhlo    nebo 
       označení,     že      jde     o 
       nezávislého   kandidáta 
 
 2.   ........................                ......................... 
 
 3.   ........................                ......................... 
 
     ........................ 
     Zmocněnec   volební   strany 
     jméno,   příjmení,   místo, 
     kde   je   přihlášen 
     k   trvalému   pobytu 
 
     ........................ 
     Náhradní   zmocněnce 
     jméno,   příjmení,   místo, 
     kde   je   přihlášen 
     k   trvalému   pobytu 
 
     ........................ 
     podpis   zmocněnce 
 
     ......................... 
     jméno,       příjmení       a 
    označení   funkce    a   podpis 
    osoby/osob 
    oprávněné/oprávněných 
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     jednat    jménem    politické 
     strany    nebo    politického 
     hnutí    popř.    organizační 
     jednotky   xxxx) 
 
     ......................... 
    u   nezávislého     kandidáta 
    podpis   kandidáta   xxxxx) 
 
 V   .............   dne   ............. 
 
x)   Uvede   se   odpovídající 
xx)   Uvede   se   v   případě,   že   volební   obvody   jsou   vytvořeny 
xxx)   §   20   odst.   1   zákona   č.   491/2001   Sb. 
xxxx)   V   případě,    že    volební    stranu    tvoří   koalice   politických 
          stran    nebo    sdružení     politických    stran    a    nezávislých 
          kandidátů,   uvedou   se   osoby   oprávněné   jednat   jejich   jménem, 
          popřípadě    jménem    organizační    jednotky,    je-li   ustavena, 
          všech   politických   stran,   které   ji   tvoří 
xxxxx)   V   případě,    že    volební    stranu    tvoří   nezávislý   kandidát, 
          neuvádí   se   údaje   o   zmocněnci 
 
 

Příloha   ke   vzoru   6 
 

Příloha    ke   kandidátní    listině   pro    volby   do    zastupitelstva   obce 
(města,   městského   obvodu,   městské   části)x)   ....................... 

konané   ve   dnech   (dne)   ............................... 
                        
Prohlášení   kandidáta 
 
 "Já   níže   podepsaný(á)   ................................,   narozen(a) 
                                             jméno   a   příjmení 
 ......................   trvale   bytem   ............................. 
 prohlašuji,    že   souhlasím    se   svou    kandidaturou;   nejsou    mi   známy 
 překážky   volitelnosti   /   překážka   .......................   pomine   ke dni 
 voleb   do   zastupitelstva   obce   (města,   městského   obvodu,   městské 
 části)x);   nedal(a)   jsem   souhlas   k    tomu,   abych   byl(a)   uveden(a)    
 na  jiné   kandidátní   listině   pro   volby   do   téhož   zastupitelstva. 
 
 V   .............   dne   .............              ..................... 
                                                       podpis   kandidáta 
 
 x)   Uvede   se   odpovídající 
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Vzor   11 
 

Osvědčení 
o   zvolení   členem   (členkou) 

zastupitelstva   obce   (města,   městského   obvodu, 
městské   části)x)   ............................ 

 
Obecní   úřad   v   ........................   xx) 
osvědčuje,   že 
Jméno,   příjmení:   ................................................. 
Narozen(a):   ...................................................... 
Trvale   bBytem:   .................................................... 
byl(a)   dne:   ............................................   zvolen(a) 
členem(kou)   zastupitelstva   obce    (města,   městského   obvodu,   městské 
části)x)  
 
                                  razítko 
                          obecního   úřadu   xx) 
 
 V   .............   dne   .............              ..................... 
                                               podpis   starosty   obce, 
                                           primátora,   (tajemníka)x) 
   
x)   Uvede   se   odpovídající 
xx)   Uvede    se   příslušný    pověřený    obecní    úřad   nebo    obecní   úřad 
       v   obcích,    kde    jsou    zřízeny    alespoň    2    odbory,    který    je 
       registračním   úřadem   podle   §   21   odst.   3   zákona   č.   491/2001   Sb. 
 
FORMÁT   A/5 
 
 

Vzor   12 
 

Osvědčení 
o   nastoupení   do   funkce   člena   (členky) 

zastupitelstva   obce   (města,   městského   obvodu, 
městské   části)x)   ............................ 

 
Rada   obce   (města,   městského   obvodu,   městské   části),   zastupitelstva 
obce   (města,   městského   obvodu,   městské   části)   v   ...............   x) 
osvědčuje,   že 
Jméno:   .....................   Příjmení:   ........................... 
Narozen(a):   ...................................................... 
Trvale   bBytem:   .................................................... 
se   stal(a)   dne:   .................................................. 
členem(kou)   zastupitelstva   obce    (města,   městského   obvodu,   městské 
části)x)  
 
                                razítko 
                          obecního   úřadux) 
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 V   .............   dne   .............             ...................... 
                                              podpis   starosty   obce   x) 
                                              (města,   městského 
                                              obvodu,   městské 
                                              části),   primátora 
                                              hlavního   města   Prahy 
 
x)   Uvede   se   odpovídající 
 
 FORMÁT   A/5 
 
 

Vzor   tiskopisu   1 
 

Průkaz 
člena   okrskové   volební   komise 

T/1 
 

 Jméno,   příjmení:   ................................................. 
 Datum   a   místo   narození:   .......................................... 
 Místo   trvalého   pobytu  nebo pobytu:   ........................................... 
                         Číslo   občanského   průkazu:   ................. 
                         Číslo   průkazu   povolení   k   pobytu:   .......... 
 
 Funkce   v   komisi:   ................................................. 
                               člen,   předseda,   místopředseda   x) 
 
 V   .............   dne   .............             ...................... 
                                                   podpis   zapisovatele 
                                                     okrskové   volební 
                                                            komise 
 
x)   Uvede   se   odpovídající 
 
 FORMÁT   A/7 
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Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta 
republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb. 

 
 

 
Příloha ke kandidátní listině 

 
Petice na podporu kandidatury kandidáta ………………………… rok narození …………… 

jméno, příjmení 
 

na volbu prezidenta republiky v roce ……….. 
 
Údaje vepisujte čitelně hůlkovým písmem černou/modrou tužkou. Názvy nezkracujte. 
 
Poř. 
číslo 

Jméno 
 

Příjmení Datum 
narození 

 
Podpis voliče 

Obec*  
 

Ulice** Č.p. 

 
 
1 

   
 

 
 

 
 

  

 
 

2 
   

 
 
 

 
 

  

 
číslo podpisového archu: 
 
*  Místo trvalého pobytu 
**  Ulice nebo jiné veřejné prostranství 
 
Petice na podporu kandidatury kandidáta ………………………… rok narození ……… 

         jméno, příjmení 
 

na volbu prezidenta republiky v roce ……….. 
 
 
Údaje vepisujte čitelně hůlkovým písmem černou/modrou tužkou. Názvy nezkracujte. 
 
 
Poř. 
číslo 

Jméno 
 

Příjmení Datum 
narození 

 
 
Podpis voliče Obec*  

 
Ulice** Č.p. 

Číslo občanského průkazu/cestovního pasu Druh dokladu 
OP/ CP*** 

 
 
 
 
1 
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2 

   
 

 
 
    

 
  

 

číslo podpisového archu: 
 
*  Místo trvalého pobytu 
**  Ulice nebo jiné veřejné prostranství 
*** U občanského průkazu se uvede OP a u cestovního pasu se uvede CP 
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