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VII. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 

 
Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 11. listopadu 2016 s termínem pro zaslání připomínek 

do 5. prosince 2016. Zásadní připomínky uplatnilo 1 připomínkové místo (Olomoucký kraj). Návrh je předkládán bez rozporu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo kultury Doporučující připomínka 

 
K účinnosti vyhlášky 
Upozorňujeme, že vzhledem ke stavu 

projednávání sněmovního tisku č. 899 (vládní návrh 
zákona, kterým se mění volební zákony a některé další 
zákony) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, není 
pravděpodobné, že by vyhláška, která je prováděcím 
předpisem k tomuto zákonu, nabyla účinnosti k 1. 
lednu 2017. Doporučujeme proto účinnost vyhlášky 
upravit v závislosti na vyhlášení zákona ve Sbírce 
zákonů. 

 
 
Připomínka byla vzata na vědomí a akceptována; 
ustanovení o nabytí účinnosti bude zformulováno podle 
vývoje legislativního procesu sněmovního tisku 899 
(vyhláška nabude účinnosti pravděpodobně 15. dnem 
po jejím vyhlášení). 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Doporučující připomínky 
 
       Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá ke 
shora uvedenému návrhu vyhlášky připomínky. 
Upozorňuje pouze na tyto legislativně-technické 
otázky: 
 
- je účelné sjednotit způsob novelizace přílohy 
ke vzoru (např. v čl. I bodě 2 se uvádí „v příloze ke 
vzoru 3“, zatímco v čl. III bodě 2 se uvádí „ve vzoru 
4, jde-li o jeho přílohu“), 
 
 
- v čl. IX v bodech 1 a 4 se patrně nejedná o 
slova, ale o celý text (včetně vyznačení rubrik); 
dáváme v úvahu uvést celé nové znění přílohy č. 1 
nebo aspoň příloh ke kandidátní listině, což též bude 

 
 
 
 
 
 
Připomínka vzata na vědomí a akceptována; čl. I 
bod 2 bude upraven. 
 
 
 
 
Připomínka vzata na vědomí; z hlediska 
Legislativních pravidel vlády se formálně jedná o 
„slova“ (slovo „text“ se po poslední novele 
Legislativních pravidel vlády používá tehdy, není-li 
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mnohem přehlednější, 
 
 
 
 
 
 
- dáváme v úvahu prověřit aktuálnost 
jednotlivých přechodných ustanovení podle toho, zda 
skutečně příslušné volby přede dnem nabytí účinnosti 
vyhlášky byly vyhlášeny (tam, kde volby vyhlášeny 
nebyly, by se jednalo o nadbytečné a zavádějící 
ustanovení; to je zvlášť markantní u čl. X), 
 
 
 
 
 
- v čl. XI  účinnost  vyhlášky  provázat s 
účinností návrhu zákona obsahujícího novely 
volebních zákonů (účinnost od 1. ledna 2017 je totiž 
již vyloučena). 

v měněné pasáži žádné slovo obsaženo). 
 
 
 
 
 
 
Připomínka vzata na vědomí; aktuálnost přechodného 
ustanovení, které je zejména pro volební zákony 
standardní (neboť je třeba zajistit neměnnost pravidel 
pro volby, které přede dnem nabytí účinnosti 
předmětného právního předpisu již byly vyhlášeny), 
není třeba prověřovat, protože přechodné ustanovení se 
uplatní nebo neuplatní v závislosti na tom, zda 
okolnosti v něm uvedené nastanou nebo nenastanou. 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí a akceptována; 
ustanovení bude zformulováno podle vývoje 
legislativního procesu sněmovního tisku 899 (vyhláška 
nabude účinnosti pravděpodobně 15. dnem po jejím 
vyhlášení). 
 
 
 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Doporučující připomínky 

 

1. K Čl. V k novelizačním bodům 2 a 3 – 
doporučujeme tyto novelizační body sloučit, neboť 
zrušovaný normativní text je v obou bodech shodný. 
Následující novelizační body doporučujeme 
přečíslovat. 

 

 
 
 
 
Připomínka vzata na vědomí a akceptována; 
zmíněné novelizační body budou spojeny. 
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2. K Čl. XI Účinnost – předkladatel stanovuje 
účinnost vyhlášky dnem 1. ledna 2016 tak, aby byla 
sjednocena účinnost s vládním návrhem zákona, 
kterým se mění volební zákony (sněmovní tisk č. 
899). Upozorňujeme, že vzhledem k fázi 
legislativního procesu tisku č. 899 (před projednáním 
ve druhém čtení na pořadu 53. schůze) se jeví nabytí 
účinnosti tohoto zákona dnem 1. ledna 2016 jako 
nereálné, tudíž bude nezbytné změnit také účinnost 
návrhu vyhlášky tak, aby tato nabyla účinnosti 
nejdříve v den, kdy se stane účinným samotný zákon 
(tisk č. 899). 

 
Připomínka byla vzata na vědomí a akceptována; 
ustanovení o nabytí účinnosti bude zformulováno podle 
vývoje legislativního procesu sněmovního tisku 899 
(vyhláška nabude účinnosti pravděpodobně 15. dnem 
po jejím vyhlášení). 
 
 
 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínky 

 
1. Doporučujeme sjednotit obraty např. „V 
příloze č. 1 v příloze ke vzoru 3“ (čl. I bod 2) a  „V 
příloze č. 1 ve vzoru 4, jde-li o jeho přílohu“ (čl. III 
bod 2). 
 
 
 
2. Účinnost je podle našeho názoru stanovena v 
nereálném termínu. Datum doporučujeme  provázat s 
účinností novely volebních zákonů. 

 
 
 
Připomínka vzata na vědomí a akceptována; čl. I 
bod 2 bude upraven. 
 
 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí a akceptována; 
ustanovení o nabytí účinnosti bude zformulováno podle 
vývoje legislativního procesu sněmovního tisku 899 
(vyhláška nabude účinnosti pravděpodobně 15. dnem 
po jejím vyhlášení). 
 
 
 
 

Ministerstvo obrany Doporučující připomínka 
1. K materiálu, části šesté - Účinnost 
 
S ohledem na skutečnost, že návrh zákona, kterým se 
mění volební zákony a některé další zákony, 
pravděpodobně nenabude účinnosti k 1.1.2017 a 

 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí a akceptována; 
ustanovení o nabytí účinnosti bude zformulováno podle 
vývoje legislativního procesu sněmovního tisku 899 
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překladatel hodlá předložený návrh vyhlášky svázat se 
stejným datem jako tento zákon, doporučujeme 
stanovit účinnost předloženého návrhu podle 
pravděpodobné účinnosti uvedeného zákona. 
 
Odůvodnění: Jedná se o technickou připomínku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

(vyhláška nabude účinnosti pravděpodobně 15. dnem 
po jejím vyhlášení). 
 
 
 
 

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. 

Přestože návrh vyhlášky per se nezapracovává do 
právního řádu ČR právo EU, návrhem je 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. V souladu s čl. 9 odst. 2 písm. e) je 
k návrhu nutno připojit aktualizovanou srovnávací 
tabulku k uvedené směrnici. 

 

 
 
 
Akceptováno doplněním srovnávací a rozdílové 
tabulky.  
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Český telekomunikační úřad Doporučující připomínka 
K části šesté - účinnost 
 
Doporučujeme účinnost navrhované vyhlášky 
posunout na pozdější termín.  
 
Odůvodnění: 
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony 
a některé další zákony, který navrhovaná novela 
vyhlášky provádí, je zařazen do druhého čtení na 
pořad 53. schůze Poslanecké sněmovny probíhající od 
29. listopadu 2016. Je tedy vysoce nepravděpodobná 
účinnost vyhlášky již od 1. ledna 2017. 
 
Tato připomínka je doporučující.   
 

 
 
 
 
Připomínka byla vzata na vědomí a akceptována; 
ustanovení o nabytí účinnosti bude zformulováno podle 
vývoje legislativního procesu sněmovního tisku 899 
(vyhláška nabude účinnosti pravděpodobně 15. dnem 
po jejím vyhlášení). 
 
 
 
 

Plzeňský kraj Doporučující připomínka 
 
Vzor č. 7 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, 
 
Vzor č. 10 a vzor č. 11 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. 
 
Ve výše uvedených vzorech doporučujeme nahradit 
text 
 
„Jméno: ........................ Příjmení: ........................“ 
 

 
 
 
Neakceptováno. Připomínka směřuje nad rámec 
návrhu, tj. promítnutí změn vyplývajících z technické 
novely volebních zákonů (ST 899). Cílem vyhlášky 
není sjednocení vzorů ve všech volebních vyhláškách. 
Vyhláška musí nabýt účinnosti společně s technickou 
novelou nebo co nejdříve po účinnosti technické 
novely, tudíž nelze ji zatěžovat další úpravou, která by 
přijetí mohla komplikovat. Navíc v daném případě se 
jedná pouze o vzor, nikoliv závaznou podobu tiskopisu, 
tudíž nic nebrání úřadu, aby kolonky v osvědčení pro 
zvolené kandidáty přizpůsobil délce či počtu jmen, 
případně uvedl i tituly. 
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Textem 
 
„Jméno, příjmení:…………………………“ 
 
tak, jak je uvedeno ve vzoru č. 11 vyhlášky 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. 
 
Výše uvedenou změnu navrhujeme z důvodu 
používání více křestních jmen, příjmení příp. 
vysokoškolských titulů, které se do uvedených 
vzorů osvědčení o zvolení nevejdou. 

 
Rovněž doporučujeme tuto změnu provést i u vzoru č. 
8 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů tak, aby byly sjednoceny všechny uvedené 
vzory týkající se osvědčení o zvolení. 

Olomoucký kraj Zásadní připomínky 
1) K Čl. V bodu 5 

V návrhu novelizace vyhlášky se upravuje text ve 
smyslu novelizace zákona č. 491/2001 Sb. obsažené 
ve sněmovním tisku č. 899, a to přidání údaje o 
pohlaví kandidáta. Návrh vyhlášky ve vzoru 6 však 
neupravuje problematiku uvádění pojmu „trvalý 
pobyt“, když ve vzoru 6 – „Kandidátní listina“ je 
uvedeno, že má obsahovat:  

 „část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde 
je kandidát přihlášen k trvalému pobytu“ – 
text je částečně v rozporu s návrhem 
novelizace § 21 odst. 4 zákona  
č. 491/2001 Sb., kde se doplňuje text 
„případně k přechodnému pobytu, jde-li  
o cizince podle § 4 odst. 1“ 

 
 
 
Akceptováno částečně. Připomínka týkající se 
trvalého/přechodného pobytu kandidáta bude 
akceptována, jestliže ze sněmovního tisku 899 nebudou 
ustanovení o přiznání volebního práva cizincům-
občanům EU s registrovaným přechodným pobytem 
úplně vypuštěna. 
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 „Zmocněnec volební strany jméno, příjmení, 
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu“ 

 „Náhradník zmocněnce jméno, příjmení, 
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu“ 
V zákoně o volbách do zastupitelstev obcí je 
zmocněnec definován v § 22 odst. 4, kde není 
uvedeno, že se musí jednat o osobu s trvalým 
pobytem na území ČR. Z uvedené definice 
lze dovodit, že zmocněncem může být i 
cizinec, který nemá trvalý pobyt na území 
ČR. 

 
Doporučující připomínka 
 

2) Obecně nad rámec návrhu 
Pokud jedním z cílů návrhu je omezení užívání 
rodného čísla, tak upozorňujeme na to, že při vedení 
zvláštního seznamu voličů zastupitelským úřadem 
České republiky v zahraničí se jako jeden z údajů o 
voliči vede i údaj o rodném čísle. Doporučujeme 
zvážit nutnost užívání rodného čísla při vedení 
zvláštního seznamu voličů zastupitelským úřadem (§ 1 
odst. 3 vyhlášky č. 233/2000 Sb.; údaj o rodném čísle 
je uveden i v příloze č. 1 vzor 1b). 

 
 
 
Neakceptováno. Ustanovení o trvalém pobytu 
zmocněnce a jeho náhradníka nebudou měněna, protože 
v § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb. je 
podmínka přihlášení k trvalému pobytu pro zmocněnce 
a jeho náhradníka stanovena. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Požadavek na uvádění rodného čísla 
voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném 
zastupitelským úřadem má své opodstatnění z důvodu 
dohledatelnosti voliče v evidencích na území ČR. Může 
se jednat o státního občana ČR, který však nemá na 
území ČR trvalý pobyt a sňatkem v zahraničí změnil 
příjmení. Jednoznačná identifikace je naopak možná 
podle rodného čísla; navíc údaj o rodném čísle není 
obligatorní, pokud je nahrazen údajem o rodném 
příjmení, pohlaví a datu a místě narození. 

Zlínský kraj Doporučující připomínky 
 
1. Na kandidátní listině by měl být uváděn věk 

kandidáta ke dni voleb (nikoliv věk kandidáta ke 
dni podání kandidátní listiny). Neustále 
přepočítávání věku je zcela zbytečné a zatěžuje 
administrativně technicky registrační úřad a 
kandidující subjekty. 

 
2. Na kandidátní listině by mělo být uvedeno 

povolání kandidáta dle klasifikace zaměstnání 
ČSÚ (CZ-ISCO). Pokud nebude specifikováno, 

 
 
Neakceptováno. Vyhláška nemůže jít svou úpravou 
nad rámec zákona. Otázka uvádění věku a povolání 
kandidáta na kandidátní listině tzv. technická novela 
volebních zákonů (ST 899) neřeší s tím, že s úpravou 
v požadovaném smyslu se počítá až v rámci kodifikace 
volebního práva.  
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bude nadále docházet k tomu, že kandidáti budou i 
nadále uvádět např. svá bývalá povolání a 
hlasovací lístky se tak budou muset tisknout 
oboustranně, což z pohledu některých kandidátů 
může působit diskriminačně, neboť jsou uváděni 
na druhé straně hlasovacího lístku. 

 
3. Na kandidátní listině by měly být úředně ověřeny 

podpisy osob oprávněných jednat jménem 
politické strany. Pokud tomu tak nebude, není zde 
pro registrační úřad záruka, že kandidátní listinu 
podává opravdu daná registrovaná politická strana. 

 
4. V příloze ke vzoru 3 jednoznačně doporučujeme 

ponechat rodné číslo, jako jedinečný a 
nezaměnitelný identifikátor. Identifikace subjektu 
prostřednictvím rodného čísla je nutná pro 
jednoznačné ověření kandidáta, zda splňuje 
zákonné podmínky jeho kandidatury. 

 
 
 
 
 
 
 
5. V prohlášení kandidáta, by mělo být jasně 

uvedeno, že místem, kde je kandidát přihlášen 
k trvalému pobytu, je míněna adresa. V rámci 
lustrace jsou zjišťována pochybení, která musí 
zmocněnci politických stran doplňovat, což je opět 
časově náročné, zvláště v případě, kdy je 
zmocněnec politické strany určen pro více krajů. 

 
6. Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky -   
v příloze ke kandidátní listině na „Petici za 
podporu…“ je uvedeno vyplnit „tužkou“. Může 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vyhláška nemůže jít svou úpravou 
nad rámec zákona, který tento požadavek nestanoví. 
 
 
 
Neakceptováno. V příloze k vzoru 3 vyhlášky č. 
152/2000 Sb. nelze rodné číslo ponechat, protože zákon 
č. 130/2000 Sb., ve znění sněmovního tisku 899, 
požaduje uvedení data narození. Jméno, příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu je dostatečné 
pro identifikaci kandidáta za účelem ověření, zda 
splňuje podmínky kandidatury. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Náležitosti prohlášení kandidáta, 
včetně požadavku na uvedení místa trvalého pobytu, 
jsou stanoveny zákonem. Vyhláška nemůže jít svou 
úpravou nad rámec zákona.  
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Přebírá se úprava shodná z voleb 
v roce 2013, kdy nebyly zaznamenány v tomto směru 
žádné problémy. Příliš detailní právní úprava naopak 
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být chápáno jako „obyčejnou“ tužkou. 
Doporučujeme proto nahradit textem „psacím 
perem/propisovací tužkou“. Domníváme se, že 
pokud se jedná o vyplnění povinného údaje, je 
vhodné zajistit průkaznost vyplnění standardním 
trvalým způsobem, aby případným mazáním údajů 
nedošlo k poškození listiny.     

 

může vést při aplikaci k problémům.  Vzhledem 
k tomu, že zákon použití typu psacích potřeb 
neupravuje, šla by vyhláška nad rámec zákona.   
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