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III.
ODŮVODNĚNÍ
A. OBECNÁ ČÁST
1.

Důvod předložení

1.1 Název
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské
úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány,
a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení
přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 Zhodnocení platného právního stavu
Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se vydává
k provedení § 92 odst. 3.
Platná právní úprava distribuce hlasovacích lístků při volbách v zahraničí je obsažena ve
vyhlášce č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do
Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací
lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky
č. 93/2010 Sb. a vyhlášky č. 324/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“). Přílohy k vyhlášce obsahují
seznam zastupitelských úřadů, kterým budou při volbách hlasovací lístky dodány (příloha
č. 1) a seznam zastupitelských úřadů, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo
rozmnožení přenosovou technikou (příloha č. 2).
1.3 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy
S ohledem na stanovený termín voleb do Poslanecké sněmovny (20. - 21. října 2017)
byly prověřeny seznamy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v přílohách k vyhlášce a bylo
zjištěno, že od poslední novelizace vyhlášky v r. 2013 došlo k některým změnám, které je
třeba v těchto seznamech zohlednit. Navrhuje se proto v návaznosti na termín konání voleb do
Poslanecké sněmovny aktualizovat seznam zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, a to pouze
v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 204/2000 Sb., a se zmocněním v § 92 odst. 3 uvedeného zákona.
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými
právními zásadami práva Evropské unie
Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána. Právní předpisy Evropské unie tuto problematiku neupravují. Návrh
vyhlášky není s právem EU v rozporu.
4. 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, na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodnocení
z hlediska zákazu diskriminace, korupčních rizik a dopadů na bezpečnost nebo obranu
státu
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet - odhadovaná
výše nákladů na volby v zahraničí je zahrnuta v celkových nákladech na volby.
S ohledem na předmět úpravy návrhu vyhlášky nelze očekávat žádné dopady
na podnikatelské prostředí České republiky.
V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady v sociální sféře ani dopady
na životní prostředí. Předkládaný návrh vyhlášky nevytváří diskriminační prostředí.
S přijetím návrhu vyhlášky nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo možné
spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční rizika nebo
rizika bezpečnostní s dopadem na obranu státu.
5. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad
Vzhledem k tomu, že obsahem navrhované novely jsou změny v příloze vyhlášky čistě
parametrického charakteru, udělil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
a předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády,
dopisem č.j. 20008/2017-OVL ze dne 19. července 2017, výjimku z povinnosti provést
hodnocení dopadů regulace.
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K Čl. I:
Od posledního konání voleb do Poslanecké sněmovny v zahraničí v r. 2013 došlo ke
změnám v seznamu zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Ke změnám dochází pouze
v příloze č. 2, tj. v seznamu zastupitelských úřadů, kam budou hlasovací lístky zaslány
elektronicky (vznikly nové zastupitelské úřady, některé úřady byly uzavřeny, příp. došlo ke
změně úrovně zastoupení). Vzhledem k rozsahu potřebných úprav se pro přehlednost
navrhuje nové znění přílohy č. 2.
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K Čl. II:
S ohledem na blížící se termín voleb do Poslanecké sněmovny se navrhuje stanovit
účinnost navrhované vyhlášky dnem jejího vyhlášení.
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