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III. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
I. OBECNÁ ČÁST  

 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů  
 

Ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé 
další zákony (tzv. technická novela volebních zákonů). Tento návrh zákona byl schválen 
Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 899. 

Změny obsažené ve zmíněném návrhu zákona vyžadují odpovídající promítnutí též 
do vyhlášek provádějících jednotlivé volební zákony, a to tak, aby vyhláška mohla nabýt 
účinnosti společně se zmíněným zákonem, jehož účinnost je navrhována k 15. dni 
po vyhlášení zákona. Změny ve vyhláškách se týkají především vzorů volebních materiálů, 
jako je vzor kandidátní listiny, vzor oznámení pro voliče, vzor petice na podporu kandidatury 
kandidáta na prezidenta. 

Nezbytnost věcných změn, které dopadají i na prováděcí vyhlášky, je odůvodněna 
v návrhu technické novely volebních zákonů.  

Stěžejní je nová podoba vzoru petice na podporu kandidatury nezávislého kandidáta 
na prezidenta ve vyhlášce k provedení zákona o volbě prezidenta republiky, která vychází 
z návrhu technické novely volebních zákonů ve variantě schválené vládou, jež počítá s tím, že 
nově bude na petici u jednotlivých petentů požadováno též uvedení čísla občanského průkazu 
nebo cestovního pasu, což má (ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/12) 
dosvědčovat, že podpis uvedený na petici je skutečným projevem vůle petenta. 

V návaznosti na návrh technické novely volebních zákonů, kterou se údaj o rodném 
čísle na prohlášení kandidáta a na petici na podporu kandidáta na senátora nahrazuje datem 
narození, se tento údaj mění také ve vzorech obsažených v příloze těch prováděcích vyhlášek 
k volebním zákonům, kde byl údaj o rodném čísle doposud požadován, případně se údaj 
o rodném čísle vypouští, pokud byl požadován duplicitně s datem narození. 

V důsledku nahrazení rodného čísla údajem o datu narození v prohlášení kandidáta, 
které je přílohou kandidátní listiny, se do náležitostí kandidátní listiny doplňuje údaj o pohlaví 
kandidáta. Jde o to, že nelze-li určit pohlaví kandidáta podle jména a příjmení, neměl by 
Český statistický úřad po odstranění údaje o rodném čísle žádnou možnost, jak pro účely 
vytváření číselníků kandidátů toto zjistit či odvodit. Údaj o pohlaví kandidátů napomáhá také 
k vytváření statistických dat, která jsou dále využitelná při koncepčních, rozhodovacích 
a vyhodnocovacích procesech z hlediska rovnosti mužů a žen. Proto se v technické novele 
volebních zákonů navrhuje, aby údaj o pohlaví kandidáta byl obligatorní náležitostí 
kandidátní listiny ve všech druzích voleb (vedle voleb do Evropského parlamentu a volby 
prezidenta, kde je tato úprava již nyní), což je třeba promítnout i do vzorů těchto dokumentů 
obsažených ve volebních vyhláškách.  

Ve vyhlášce provádějící zákon o volbách do Evropského parlamentu se v dotčeném 
ustanovení a vzoru vypouští slova o zápisu voliče - občana jiného členského státu EU - 
v evidenci obyvatel, neboť v evidenci obyvatel jsou vedeny údaje pouze o těch cizincích, kteří 
jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným 
partnerem nebo dítětem občana. K této změně došlo již s účinností od 1. 7. 2009 novelou 
provedenou zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o základních registrech. 

 Ve vyhlášce, kterou se provádí některá ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, 
se rovněž zohledňují změny vyplývající ze zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební 
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zákony a další související zákony (zrušení institutu volebního výboru a zrušení povinnosti 
přikládat ke kandidátní listině potvrzení o zřízení volebního účtu v souvislosti s kandidaturou 
na prezidenta republiky). 

 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh novelizace vyhlášek k provedení jednotlivých volebních zákonů vychází 
ze změn, které jsou obsaženy v návrhu tzv. technické novely volebních zákonů a částečně 
zákoně č. 322/2016 Sb. Zrušení požadavku na uvádění údaje o rodném čísle na prohlášení 
kandidáta, které je přílohou kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a volby 
do zastupitelstev krajů, resp. přihlášky k registraci pro volby do Senátu, doplnění údaje 
o pohlaví kandidáta jako náležitosti kandidátní listiny pro volby, kde se tento údaj doposud 
neuváděl (volby do Parlamentu, do zastupitelstev krajů a zastupitelstev obcí), a požadavek 
na uvádění čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu u podpisu na petici na podporu 
kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta se promítají zejména do vzorů volebních 
dokumentů, případně do některých ustanovení volebních vyhlášek. 

Zmocnění pro Ministerstvo vnitra (případně v dohodě s Českým statistickým úřadem) 
ke stanovení vzorů volebních dokumentů a vzorů tiskopisů, tzn. i zmocnění pro změny těchto 
vzorů, resp. vzorů tiskopisů, je obsaženo ve zmocňovacích ustanoveních příslušných 
volebních zákonů. Pro předmětný návrh vyhlášky je relevantní:  
− § 92 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona 
č. 204/2000 Sb.,  

− § 59 písm. c) bod 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů,  

− § 74 písm. d) bod 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů,  

− § 70 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů,  

− § 69 písm. b) bod 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky). 

 
Navrhovaná vyhláška je v souladu se zákony, k jejichž provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonnými zmocněními k jejímu vydání. 
 
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Návrh vyhlášky per se nezapracovává do právního řádu ČR právo EU, návrhem je 
pouze novelizováno implementační ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 409/2003 Sb., 
k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, které je vykazováno jako transpozice čl. 13 směrnice Rady 93/109/ES ze dne 
6. prosince 1993, 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. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Stávající znění tzv. volebních vyhlášek provádí v rozsahu zákonného zmocnění stávající 

účinné volební zákony. Změny obsažené ve vládním návrhu zákona, kterým se mění volební 
zákony a některé další zákony (tzv. technická novela volebních zákonů, sněmovní tisk 899), 
vyžadují, aby na ně bylo odpovídajícím způsobem reagováno též v prováděcích vyhláškách. 
Jedná se především o změny ve vzorech volebních dokumentů a vzorech tiskopisů pro volby, 
případně v některých ustanoveních vyhlášek, které jsou uváděny do souladu s úpravou 
navrhovanou v technické novele volebních zákonů.  

Vzhledem k tomu, že vyhlášku je třeba připravit tak, aby mohla nabýt účinnosti 
společně se zmíněným zákonem, předkládá se již v době, kdy je předmětný zákon teprve 
projednáván v Parlamentu a jeho podoba tudíž může doznat některých změn, čemuž by 
případně bylo třeba přizpůsobit i novelizované vyhlášky. 

V prováděcí vyhlášce k zákonu o volbě prezidenta republiky se zohledňují rovněž 
změny vyplývající ze zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další 
související zákony. 

 
 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

S úpravou navrhovanou ve vyhlášce nejsou spojeny náklady na státní rozpočet ani 
na ostatní veřejné rozpočty.   

Náklady spojené s kontrolou petic při volbě prezidenta republiky v souvislosti 
se zavedením požadavku na uvádění čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu 
u podpisu na petici jsou vyčísleny v důvodové zprávě k návrhu technické novely volebních 
zákonů (sněmovní tisk 899). 

 
Navrhovaná úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady ani 

dopady na rodiny a specifické skupiny obyvatel; nemá ani dopady na životní prostředí. 
 
 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 
Navrhovaná právní úprava, která představuje v zásadě jen úpravu vzorů volebních 

dokumentů tak, aby volební vyhlášky byly v souladu s prováděnými volebními zákony, 
jejichž změna je navrhována v tzv. technické novele volebních zákonů (sněmovní tisk 899) 
nebo vyplývá ze zákona č. 322/2016 Sb., neobsahuje ustanovení, která by narušovala právo 
na rovné zacházení a vedla k diskriminaci.  

Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je návrh novely vyhlášek neutrální, neboť 
navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen 
a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno 
z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 
 

V návaznosti na návrh technické novely volebních zákonů dochází i v odpovídajících 
vzorech volebních dokumentů k odstranění požadavku na uvádění rodného čísla a jeho 
nahrazení datem narození.  Údaj o rodném čísle není v uvedených případech nezbytný, neboť 
pro účely registrace kandidátní listiny, resp. přihlášky k registraci, nebo pro účely osvědčení 
o zvolení jsou zcela dostačující ostatní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu) kandidáta či zvoleného poslance (senátora, zastupitele). Navrhuje se proto 
údaj o rodném čísle ve shodě se zásadou, že orgán veřejné moci má shromažďovat osobní 
údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu, v uvedených případech nadále nepožadovat.  

Vzhledem k tomu, že technická novela volebních zákonů nově požaduje (v návaznosti 
na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/12), aby součástí údajů o petentovi na petici 
na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta bylo též číslo jeho občanského 
průkazu nebo cestovního pasu, je požadavek na tento údaj zahrnut též ve vzoru petice 
na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta ve vyhlášce provádějící zákon 
o volbě prezidenta republiky. S tím koresponduje technickou novelou volebních zákonů 
současně navržené oprávnění pro Ministerstvo vnitra (a soudy při soudním přezkumu voleb), 
které registruje kandidátní listiny pro volbu prezidenta a tudíž i kontroluje správnost a úplnost 
údajů na petici, využívat údaje z informačního systému evidence občanských průkazů a 
 z informačního systému evidence cestovních dokladů.  

Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí 
a osobních údajů a je respektována ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 
 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhované změny v dotčených volebních vyhláškách pouze reflektují změny navržené 

v technické novele volebních zákonů (sněmovní tisk 899), resp. změny obsažené v zákoně 
č. 322/2016 Sb.  

Vzhledem k tomu, že ani primární změny volebních zákonů nezakládají žádná korupční 
rizika, nejsou tato identifikována ani v prováděcích předpisech. 

Navrhovaný předpis je v souladu s požadavky na dostupnost informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na obranu a bezpečnost státu. 
 
 

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

Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh vyhlášky je svým charakterem pouze 
technickou novelou, byl předseda Legislativní rady vlády požádán o udělení výjimky 
z povinnosti vypracovat k návrhu zákona hodnocení dopadů regulace (RIA).  

Této žádosti bylo vyhověno, když předseda Legislativní rady vlády svým dopisem 
ze dne 27. května 2015, č.j. 8247/2015-OHR, udělil k návrhu vyhlášky podle čl. 76 odst. 2 
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Legislativních pravidel vlády a podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), 
bodu 5.7 části I. Procesních pravidel, výjimku z provedení RIA. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
 

K Čl. I bodu 1:  
K Čl. III bodu 1: 
K Čl. V: 
 
V návaznosti na to, že návrhem technické novely volebních zákonů (sněmovní tisk 899) 

se mezi náležitosti kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev krajů 
a zastupitelstev obcí, resp. přihlášky k registraci pro volby do Senátu, doplňuje údaj o pohlaví 
kandidáta, promítá se požadavek na tento údaj též do vzorů kandidátní listiny, resp. přihlášky 
k registraci, ve vyhláškách provádějících příslušné volební zákony. Ve vyhlášce provádějící 
zákon o volbách do Evropského parlamentu a vyhlášce k provedení zákona o volbě prezidenta 
republiky již tento údaj, stejně jako v zákoně o volbách do Evropského parlamentu a zákoně 
o volbě prezidenta republiky, obsažen je. 

Požadavek na uvádění údaje o pohlaví kandidáta navazuje na nahrazení rodného čísla 
údajem o datu narození v prohlášení kandidáta, které je přílohou kandidátní listiny. Jde o to, 
že nelze-li určit pohlaví kandidáta podle jména a příjmení, neměl by Český statistický úřad 
žádnou možnost, jak pro účely vytváření číselníků kandidátů toto zjistit či odvodit. Proto se 
v technické novele volebních zákonů navrhuje, aby údaj o pohlaví kandidáta byl obligatorní 
náležitostí kandidátní listiny ve všech druzích voleb.    

Údaj o pohlaví kandidátů napomáhá také k vytváření statistických dat, která jsou dále 
využitelná při koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech z hlediska rovnosti 
mužů a žen. 

 
 
K Čl. I bodům 2 a 3:  
K Čl. III bodům 2 a 3: 
 
Ve vzoru prohlášení kandidáta, které je přílohou kandidátní listiny, resp. přihlášky 

k registraci, se údaj o rodném čísle kandidáta nahrazuje datem narození. Ve vzoru osvědčení 
o zvolení poslancem, senátorem a členem zastupitelstva kraje se údaj o rodném čísle vypouští; 
nahradit datem narození jej není třeba, neboť tento údaj je již nyní součástí osvědčení. Změna 
ve vzorech se týká vyhlášky provádějící zákon o volbách do Parlamentu a vyhlášky 
provádějící zákon o volbách do zastupitelstev krajů; u ostatních druhů voleb není údaj 
o rodném čísle již podle stávající právní úpravy požadován. 

Uvedená úprava vzorů volebních dokumentů rovněž navazuje na změny obsažené 
v návrhu technické novely volebních zákonů, kde se údaj o rodném čísle nadále nepožaduje, 
neboť se vychází ze zásady, že orgán veřejné moci má shromažďovat osobní údaje 
odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného 
účelu. Pro účely registrace kandidátní listiny, resp. přihlášky k registraci, i pro účely vydání 
osvědčení o zvolení jsou zcela dostačující ostatní osobní údaje a uvádění rodného čísla je 
nadbytečné.  

 
 
K Čl. VII bodům 1 a 2:  
 
Ve vyhlášce k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu v ustanovení 

§ 1 odst. 2, které obsahuje výčet údajů uváděných o voličích v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, se v souvislosti s údajem o místě trvalého pobytu (u voliče – 
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občana ČR) nebo místě pobytu (u voliče – občana jiného členského státu EU) vypouští odkaz 
na evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  

Uvedená změna vychází z toho, že v evidenci obyvatel jsou vedeny údaje pouze o těch 
cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, 
registrovaným partnerem nebo dítětem občana. K této změně došlo již s účinností 
od 1. 7. 2009 novelou provedenou zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (srov. část devadesátou pátou). Údaj 
o místě pobytu občana jiného členského státu EU, který požádá o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu na území ČR, zjistí příslušný obecní úřad 
prostřednictvím Policie České republiky (konkrétně Ředitelství služby cizinecké policie), 
která poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely 
vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu přihlášených v obci k pobytu (§ 9 odst. 7 zákona o volbách 
do Evropského parlamentu). 

Ve vzoru oznámení o době a místě konání voleb se v upozornění pro voliče – občany 
jiných členských států EU – vypouští podmínka, že hlasování jim bude umožněno až 
po prokázání zápisu v evidenci obyvatel. Jednak, jak je uvedeno výše, neobsahuje již, až 
na výjimky, evidence obyvatel údaje o cizincích a jednak podmínku trvalého nebo 
registrovaného přechodného pobytu občana jiného členského státu EU na území ČR si obecní 
úřad prověřuje výše uvedeným postupem v informačním systému cizinců ihned při zápisu 
občana jiného členského státu EU do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; 
bez splnění této podmínky by do seznamu voličů, tudíž ani do jeho výpisu pro okrskovou 
volební komisi, nemohl být občan jiného členského státu EU zapsán a dodatečně jej 
ve volební místnosti do výpisu seznamu voličů dopsat nelze (vzhledem k vzájemné výměně 
informací o voličích mezi členskými státy, která probíhá před zahájením hlasování a má 
zabránit vícerému hlasování téhož voliče v jedněch volbách), tudíž ověřování pobytu občana 
jiného členského státu EU na území ČR ještě ve volební místnosti postrádá smysl.  

 
 
K Čl. IX:  
 
Stěžejní změnou, kterou obsahuje návrh technické novely volebních zákonů, je rozšíření 

množiny údajů o petentovi na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta 
na prezidenta republiky o údaj, jímž je číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Tato 
změna je vedena snahou vyhovět doporučení Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 27/12) 
na autentizaci projevu vůle petenta, tedy minimalizovat riziko falšování podpisů na petici. 
Vychází se z toho, že právě a pouze občan podepisující petici bude mít v drtivé většině 
případů u sebe občanský průkaz, případně cestovní pas a pouze on bude moci na petici uvést 
číslo tohoto dokladu. Ztotožnění podpisu pomocí čísla občanského průkazu znamená, že 
zůstane zachován model podpisových archů, které je třeba pouze doplnit o rubriku pro údaj 
o čísle občanského průkazu, resp. cestovního pasu.  

Na uvedenou změnu navrhovanou v zákoně o volbě prezidenta republiky proto navazuje 
návrh na změnu vyhlášky provádějící tento zákon, a to pokud jde o podobu vzoru petice 
na podporu kandidatury kandidáta na prezidenta. Nový vzor petice obsahuje navíc kolonku 
pro uvedení čísla občanského průkazu, případně cestovního pasu a pro označení, o jaký typ 
dokladu, jehož číslo se uvádí, se jedná. Vzor kandidátní listiny obsahuje nově kolonku 
pro uvedení data, kdy poprvé bylo možné petici podepsat, což je náležitost, kterou nově uvádí 
kandidát navržený navrhujícím občanem. 
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Ve vyhlášce, kterou se provádí některá ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, 
se rovněž (vypuštěním zmínek o předmětných institutech) zohledňují změny vyplývající 
ze zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony (zrušení 
institutu volebního výboru a zrušení povinnosti přikládat ke kandidátní listině potvrzení 
o zřízení volebního účtu v souvislosti s kandidaturou na prezidenta republiky). 

 
 
K Čl. II, IV, VI, VIII a X: 
 
Přechodná ustanovení k novele jednotlivých vyhlášek korespondují s přechodnými 

ustanoveními k technické novele volebních zákonů a mají za cíl jasně stanovit, že 
novelizovaná ustanovení a vzory volebních dokumentů se poprvé použijí až pro příslušné 
volby vyhlášené v den nabytí účinnosti této vyhlášky nebo později. Tím je s ohledem 
na zachování právní jistoty garantováno, že nová ustanovení se budou aplikovat až na volby 
vyhlášené nejdříve v den nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
 
K Čl. XI:  
 
Účinnost vyhlášky je navrhována shodně s účinností technické novely volebních zákonů 

(tj. k 15. dni po vyhlášení zákona) tak, aby změny obsažené v návrhu zákona byly 
odpovídajícím způsobem ke stejnému datu promítnuty i do prováděcích právních předpisů, 
tj. do volebních vyhlášek. 
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