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V. 

 

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

Ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 11 

 

Český statistický úřad 

 

 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 

výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel 

zpracování a poskytování výsledků voleb. 

  

 (2) Český statistický úřad dále 

  

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České 

republiky5f) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u 

krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební 

komise a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, 

Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními 

úřady, 

b) zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 48 až 51), podklady pro 

zápis Státní volební komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu (§ 77) a 

předává je neprodleně Státní volební komisi, 

c) vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně krajskému úřadu nebo 

pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, 

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb, 

e) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického 

úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky a 

potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí 

jejich školení, 

f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a 

zpracování výsledků hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná, 

g) vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný 

doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo 

zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně, 

h) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických 

hnutí a koalic, 

i) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci krajskému 

úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, 

j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, 

použitých při zpracování výsledků voleb, 

k) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí 

a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu 

úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo 

na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí, 
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l) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na vyžádání 

poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění. 

  

 (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 

2 písm. e), je oprávněn 

a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23), 

b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na 

technickém nosiči, 

c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování, 

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební 

komise ve druhý den voleb (§ 43 odst. 5), 

e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní 

volební okrsky, 

f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve volebním 

obvodu (§ 73 odst. 1), 

g) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 až 4), 

h) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 až 4). 

  

____________________  

  

5f) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 12 

 

Krajský úřad 

  

 (1) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny 

  

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním kraji, 

b) projednává a registruje kandidátní listiny, 

c) informuje starosty o registraci kandidátních listin, 

d) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž 

kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím, 

e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj, 

f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 

z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

g) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických 

zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti, 

h) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje, 

i) archivuje volební dokumentaci, 

j) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (2) Pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle 

zvláštního právního předpisu,5k) je oprávněn 

a) převzít kandidátní listiny a potvrdit jejich podání (§ 31 odst. 3), 

b) přezkoumat kandidátní listiny a vyzvat k odstranění chyb (§ 33 odst. 1), 

c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 32 odst. 5), 
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d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí 

kandidáta na kandidátní listině (§ 33 odst. 4 a 5), 

e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 36 odst. 2), 

f) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 36 odst. 3), 

g) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 4). 

  

 (3) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu 

a) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, 

b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, 

c) ukládá pokuty podle tohoto zákona, 

d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a 

pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů., 

e) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů 

okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému 

zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám 

hlasování. 

  

 (4) Činnost podle odstavce 3 písm. b) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje 

zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5k) 

  

 (5) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin 

  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel. 

  

 (6) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou 

  

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 

  

 (7) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou 

  

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení, 

b) datum narození, 

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

d) adresa místa trvalého pobytu, 

e) omezení svéprávnosti, 

f) rodné číslo, 

g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 

  

 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 

současný stav. 
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 (9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

  

____________________  

  

5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. 

  

5k) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 230/2002 Sb. 

 

§ 14a 

 

Pověřený obecní úřad 

 

 (1) Pověřený obecní úřad 

  

a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí 

a zvláštních okrskových volebních komisí, 

b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a 

technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému 

zpracování na tomto pracovišti, 

c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním 

obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem voleb pro volby do 

Poslanecké sněmovny krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v 

sídle volebního obvodu a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, 

e) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí., 

f) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a 

zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních. 
 

 (2) Činnosti podle odstavce 1 písm. d) a e) až f) může vykonávat pouze zaměstnanec 

obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního 

předpisu.5c) 

  

____________________  

  

5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. 

 

 

 

§ 14c 

 

Starosta 

  

 (1) Starosta 

  

a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci, 

b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YRBQ)



 

5 

 

c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 

5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise 

čtyřčlenná, 

d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů 

přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je 

povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování 

výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit, přičemž postupuje 

obdobně jako při zaslání oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise, 
e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“), 

f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, 

jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o 

počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb, 

g) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu 

sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence 

obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého 

pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se 

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. 

 

§ 14e 

Okrsková volební komise 

 

 (1) Okrsková volební komise 

a) dbá o pořádek ve volební místnosti, 

b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, 

c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, 

d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování. 

  

 (2) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, 

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a 

c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky. 

  

 (3) 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 odst. 1 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. 
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 (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; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. 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. 

  

 (5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 

Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný nebo 

jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své 

funkce. 

  

 (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká 

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52a a 77a), 

b) úmrtím, 

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, 

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval, 

e) pozbytím státního občanství, nebo 

f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny. 

  

 (7) 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 je členem okrskové 

volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. 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 

bezodkladně jmenován nový zapisovatel. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane 

vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje 

nového zapisovatele. 
 

§ 14f 

 

 (1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 14e odst. 6, povolá předseda okrskové 

volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí, 

koalice nebo nezávislého kandidáta; náhradník se stává členem okrskové volební komise 

složením slibu podle § 14e odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 14e odst. 6 písm. f) a 

nejsou-li náhradníci, upozorní předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje 

podle § 14e odst. 3 věty třetí. 
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 (2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně 

nadpoloviční většina přítomných členů . 

  

 (3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů 

předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se 

do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise 

odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne 

losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen 

místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební 

komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise. 

 

(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje 

místopředseda okrskové volební komise. 

 

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen 

zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 

hlasování. Nezúčastní-li se tohoto školení, náleží mu zvláštní odměna podle § 82 ve výši, 

která náleží členům komise, pro které není účast na školení povinná. Věta první a druhá 

se nepoužije, jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit. Věta první a druhá se 

nevztahuje na členy zvláštních okrskových volebních komisí. 

 

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda je delegován politickou 

stranou, politickým hnutím nebo koalicí nebo nezávislým kandidátem, nebo jmenován 

starostou. 

 

 

§ 16 

 

Volební kampaň 

  

 (1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební 

agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich 

kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu 

anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo 

obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné 

kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého 

kandidáta. 

  

 (2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez 

vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako 

registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí (dále jen "Úřad") zřízeného podle zákona upravujícího sdružování v politických 

stranách a politických hnutích. 
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 (3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu 

České republiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Parlamentu České 

republiky. 

  

 (4) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, 

a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. 

Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové 

bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební 

kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a 

politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce 

nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. 

  

 (5) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech 

a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, 

zveřejňovány nepravdivé údaje. 

  

 (6) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí 

obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití 

velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující 

politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni označit svým 

názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi 

využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité 

prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a 

evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem. 

  

 (7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a 

končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky 

předvolebních a volebních průzkumů. 

  

 (8) Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 

hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v 

České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého 

vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a 

koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto 

pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice. 

  

 (9) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je 

ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro 

politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty. 

  

 (10) Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí 

nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a 

výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali. 

 

 

§ 17 
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Volební místnost 

  

 (1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, 

přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek 

opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze stálého 

seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost 

zapůjčen k nahlédnutí. 

  

 (2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní 

prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta 

s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. 

  

 (3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve 

volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.6) 

  

 (4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky 

označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, 

pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. 

  

 (5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. 

Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s jinými volbami, musí 

být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu odlišena barevně od 

úřední obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky. 

(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební 

schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím úředních 

obálek, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být 

voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým 

státním znakem a zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými tak, aby byla 

zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu 

s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být 

na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a informace o vzdání 

se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením 

voleb. 

 

 

§ 38 

Hlasovací lístky 

  

 (1) Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků. 

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. 

  

 (2) Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené 

losem podle § 8 odst. 2 písm. c), nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo 

koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí 

označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí 

nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která 

politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo 

politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může 

být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice. 
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 (3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na 

papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny 

otiskem razítka krajského úřadu. 

  

 (4) Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů 

starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, 

zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li 

místostarosta, ředitel krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen 

"ředitel krajského úřadu"). 

  

 (5) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle příslušný krajský 

úřad Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 48 hodin před 

zahájením voleb na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí. 

Na zbývající zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího 

lístku přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb. Vedoucí zastupitelského 

úřadu zajistí jeho tisk nebo rozmnožení v dostatečném množství nejpozději do 24 hodin před 

zahájením voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky 

ve volební místnosti. 

  

 (6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se 

hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve 

všech volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného údaje. Pro 

hlasování mimo území České republiky zabezpečí krajský úřad zveřejnění informace o těchto 

chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím 

Ministerstva zahraničních věcí. 

 

 

§ 61 

 

Náležitosti přihlášek k registraci 

 

 (1) Přihláška k registraci obsahuje 

  

a) jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému 

pobytu, 

b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k 

registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení, 

c) číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje, 

d) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je 

bez politické příslušnosti, 

e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy 

všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji 

tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis. 

  

 (2) K přihlášce k registraci kandidát připojí 
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a) doklad o státním občanství,7) 

b) vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy 

překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k 

tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu a že je členem určité 

politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na 

prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození, 

c) podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze 

svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; 

politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede 

jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, 

d) k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí 

být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát 

kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu adresy místa trvalého pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je 

uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede 

jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a 

rok konání voleb a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede 

skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho 

jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát 

kandiduje, a rok konání voleb, 

e) potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 

dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky pověřený obecní úřad v sídle volebního 

obvodu; pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení 

výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu 

alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se 

nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu. 

  

 

a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je 

určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, 

číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb 

 

 (3) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s 

omezenou svéprávností2) nebo 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; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání 

pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce. 

____________________  

  

2) § 55 až 65 občanského zákoníku. 

7) § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. 
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Ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a 

doplnění 

 

§ 10 

 

Český statistický úřad 

 

 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 

výsledků voleb do zastupitelstev krajů a zajišťuje vyhotovení příslušného programového 

vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledků voleb do zastupitelstev krajů. 

  

 (2) Český statistický úřad dále 

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,12) 

stanovený v odstavci 1, na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u 

krajských úřadů a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, 

krajskými úřady a obecními úřady, 

b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně 

krajským úřadům, 

c) zpracuje celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně 

Státní volební komisi, 

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do 

zastupitelstev krajů, 

e) pro jednotlivá pracoviště podle odstavce 2 písm. a) zabezpečuje zaměstnance Českého 

statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev 

krajů a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a 

provádí jejich školení, 

f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a 

zpracování výsledku hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná, 

g) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zajišťuje vydání písemného dokladu ve formě 

počítačové sestavy okrskovým volebním komisím osvědčujícího, že výsledek hlasování z 

volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně, 

h) zajišťuje předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování, převzatých od okrskových 

volebních komisí, do úschovy krajskému úřadu nejpozději do 10 dnů od ukončení zpracování 

na úrovni pověřeného obecního úřadu, 

i) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických 

hnutí a koalic, 

j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, 

použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů, 

k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí na 

vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů v požadovaném 

územním členění. 

  

 (3) Být v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 38 odst. 1), převzít 

stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči (§ 

41 odst. 1), stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku 

hlasování (§ 41 odst. 2), vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise ve druhý 

den voleb (§ 41 odst. 3), zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné 

volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 42 odst. 1) a vyhotovit a 
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podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 2 a 4) může pouze osoba, 

která má pověření podle odstavce 2 písm. e). 

  

____________________  

  

12) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb. 

 

§ 11 

 

Krajský úřad 

  

 (1) Krajský úřad 

  

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, 

b) projednává a registruje kandidátní listiny, 

c) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, které byly 

zaregistrovány, okrskovým volebním komisím, 

d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj, 

e) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 

z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

f) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu na úrovni kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro 

zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti a pracovištích vytvářených u 

pověřených obecních úřadů, 

g) vyhlašuje a uveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyvěšením na úřední desce 

neprodleně po jeho zjištění, 

h) předává osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje zvoleným kandidátům, 

i) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni kraje, 

j) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce zařazeného do 

pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou 

potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření 

způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle 

zvláštního právního předpisu,12a) 

k) ukládá pokuty podle tohoto zákona, 

l) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce a města, 

m) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, 

n) archivuje volební dokumentaci., 

o) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů 

okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému 

zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám 

hlasování. 
 

 (2) Převzít kandidátní listiny (§ 20 odst. 3), potvrdit podání kandidátní listiny (§ 20 

odst. 3), převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 21 odst. 5), vyhotovit a zaslat rozhodnutí o 

registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 22 

odst. 4 a 5), převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 23 odst. 2), 

změnit označení kandidátů na kandidátní listině (§ 23 odst. 3) a podepsat zápis o výsledku 

voleb do zastupitelstva kraje [§ 42 odst. 4 písm. b)] může pouze osoba, která má osvědčení 

podle zvláštního právního předpisu.12b) 
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 (3) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin 

  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel. 

  

 (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 

  

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,. 

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 

  

 (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 

  

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení, 

b) datum narození, 

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

d) adresa místa trvalého pobytu, 

e) omezení svéprávnosti, 

f) rodné číslo, 

g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 

  

 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 

současný stav. 

  

 (7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

  

____________________  

  

12a) § 113 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

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. 

  

12b) § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů. 

 

§ 13 

 

Pověřený obecní úřad 
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 (1) Pověřený obecní úřad 

  

a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování, přebíraných 

od okrskových volebních komisí, 

b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a 

pracovních sil pro vstup výsledku hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému 

zpracování na tomto pracovišti, 

c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním 

obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem 

voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, 

e) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí, 

f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí nebo 

městských obvodů, 

g) archivuje volební dokumentaci., 

h) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a 

zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních. 

 

 (2) Provádět kontrolu podle odstavce 1 písm. d) a e) a činnost podle odstavce 1 písm. 

b) a h) může pouze osoba, která má osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. j). 

 

 

§ 15 

 

Starosta 

  

 (1) Starosta 

  

a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci, 

městě, městské části nebo městském obvodu (dále jen "obec"), 

b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, 

c) stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

voleb do zastupitelstva kraje, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby 

počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být 

okrsková volební komise čtyřčlenná, 

d) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 

dnů přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na 

školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a 

zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit, 

přičemž postupuje obdobně jako při zaslání oznámení o svolání prvního zasedání 

okrskové volební komise, 

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), 

f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla 

zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků nejpozději 45 dnů před 

zahájením voleb, 

g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem. 
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 (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu 

sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence 

obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého 

pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se 

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. 

 

 

§ 17 

  

 (1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, 

  

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a 

c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební 

komise vytvořena. 

  

 (2) 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 odst. 1 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. 

  

 (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; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. 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. 

  

 (4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 

Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný 

zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. 

  

 (5) Členství v okrskové volební komisi zaniká 

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 45), 

b) úmrtím, 

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné sdělení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné oznámení nelze vzít zpět, 
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d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval, 

e) pozbytím státního občanství,13) 

f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost ve volební místnosti trvá nepřetržitě déle než dvě hodiny. 

  

 (6) 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 je členem okrskové 

volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. 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. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane 

vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje 

nového zapisovatele. 
  

§ 18 

  

 (1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 17 odst. 5, povolá předseda okrskové 

volební komise náhradníka; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením 

slibu podle § 17 odst. 4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 17 odst. 5 písm. b) až f) a není-li 

dostatečný počet náhradníků delegován podle § 17 odst. 2 věty první, postupuje starosta po 

upozornění předsedy okrskové volební komise podle § 17 odst. 2 věty třetí. 

  

 (2) Okrsková volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční 

většina přítomných členů. 

  

 (3) Okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů 

předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel; zapisovatel se do losování nezařazuje. 

Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z 

jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování 

předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; 

do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové 

volební komise. 

 

(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje 

místopředseda okrskové volební komise. 

 

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen 

zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 

hlasování. Nezúčastní-li se tohoto školení, náleží mu zvláštní odměna podle § 55 ve výši, 

která náleží členům komise, pro které není účast na školení povinná. Věta první a druhá 

se nepoužije, jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit. 

 

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická 

strana, politické hnutí nebo koalice, nebo jmenoval starosta. 
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(4) (7) Předseda okrskové volební komise může jednotlivými úkony pověřit ostatní 

členy okrskové volební komise. 

 

§ 24 

 

Hlasovací lístky 

  

 (1) Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků. 

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo 

koalici. 

  

 (2) Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název kraje, vylosované číslo [§ 8 

odst. 1 písm. b)], nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, 

příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými 

číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že 

kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo 

politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho 

navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena 

zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice. 

  

 (3) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva kraje musí být vytištěny 

písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů, a to 

jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. 

  

 (4) Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů 

starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb do zastupitelstva kraje a v den voleb do zastupitelstva kraje všem okrskovým 

volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve 

stanovené lhůtě ředitel krajského úřadu. 

  

 (5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se 

hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve 

všech volebních místnostech na území kraje s uvedením správného údaje. 

 

§ 29 

 

Volební místnost 

  

 (1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, 

přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným 

množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), 

psacími potřebami, výpisem ze stálého seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na 

jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. 

  

 (2) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. 

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s jinými volbami, musí být úřední obálky 

pro volby do zastupitelstev krajů odlišeny barevně od obálek pro jiné volby; stejným 

způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky. 
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 (3) Ve volební místnosti jsou pro každý volební okrsek určeny pro úpravu hlasovacích 

lístků zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto 

prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. 

  

 (4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky 

označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, 

pokud byla doručena alespoň 48 hodin před zahájením voleb. 

  

 (5) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve 

volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.19) 

 

 

§ 56a 

 

Volební kampaň 

  

 (1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména 

veřejné oznámení určené na jejich podporu nebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv 

doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se 

považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo 

koalice anebo jejich kandidáta. 

  

 (2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez 

vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, je 

povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u 

Úřadu. 

  

 (3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do 

zastupitelstev krajů a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů. 

  

 (4) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech 

a kandidujících politických stranách, politických hnutích nebo koalicích zveřejňovány 

nepravdivé údaje. 

  

 (5) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí 

obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití 

velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická 

hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky 

volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební 

kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem 

registrované třetí osoby přiděleným Úřadem. 

  

 (6) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, 

a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí nebo koalic. Plochu pro vylepení 

volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se 

nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení 
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zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K 

volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, 

která je ovládaná krajem nebo obcí. 

  

 (7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování 

nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 

  

 (8) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je 

ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro 

kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice a jejich kandidáty. 
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Ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 9 

 

Český statistický úřad 

 

 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 

výsledků voleb do zastupitelstev obcí, vyhotovuje příslušné programové vybavení pro účely 

zpracování výsledků voleb a poskytuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí. 

  

 (2) Český statistický úřad dále 

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí17) podle 

odstavce 1 na pracovištích vytvářených u Státní volební komise, u krajských úřadů, 

pověřených obecních úřadů, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí a ve městech 

Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a městských obvodů; při tom spolupracuje s 

Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady, 

b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

c) zpracovává celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do 

zastupitelstev obcí, 

e) pro jednotlivá pracoviště podle písmene a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického 

úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev obcí a potřebný 

počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich 

školení, 

f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a 

zpracování výsledku hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná, 

g) vydává písemný doklad ve formě počítačové sestavy, který osvědčuje okrskovým volebním 

komisím, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat 

bezchybně, 

h) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran, 

i) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení 

použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí, 

j) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí na 

vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

k) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzatých od okrskových volebních 

komisí do úschovy nejpozději 10 dnů po ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu. 

  

 (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 

2 písm. e), je oprávněn 

a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 40 odst. 1), 

b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na 

technickém nosiči dat (§ 43 odst. 1), 

c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 

43 odst. 2), 

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise po převzetí bezchybného zápisu 

o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 3), 

e) poskytovat předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce (§ 43 odst. 3), 

f) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 1 a 3). 
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____________________  

  

17) § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/1995 sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 

411/2000 Sb. 

 

§ 10 

 

Krajský úřad 

  

 (1) Krajský úřad 

  

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, 

b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 

z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

c) ukládá pokuty podle tohoto zákona, 

d) kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech, 

e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a 

pracovních sil, 

f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, s výjimkou 

městských částí a městských obvodů, 

g) ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímž obecním úřadu jsou 

zřízeny alespoň 2 odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů, pověřeného činností na 

úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření 

způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,18) 

h) zajišťuje archivaci volební dokumentace, 

i) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů 

okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému 

zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám 

hlasování, 

i) j) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (2) Činnosti podle odstavce 1 může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do 

krajského úřadu, který má osvědčení podle § 8 odst. 2 písm. c). 

  

____________________  

  

18) § 113 zákona č. 128/2000 Sb. 

§ 84 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb. 

Vyhláška č. 345/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb. 

 

 

§ 12 

 

Pověřený obecní úřad 

 

 (1) Pověřený obecní úřad 
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a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do 

jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), 

b) informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí 

obecní úřady podle § 6 písm. f), o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem 

voleb, 

c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí 

náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 

písm. f), 

d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou 

obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), 

e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a 

pracovních sil, 

f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním 

obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem 

voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

g) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s 

výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f), 

h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí a 

městských obvodů, 

i) zajišťuje archivaci volební dokumentace, 

j) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, 

k) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí., 

l) s výjimkou hlavního města Prahy zajišťuje a provádí školení členů okrskových 

volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní 

úřad o účasti na těchto školeních. 

 

 (2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu20) je 

oprávněn 

a) převzít kandidátní listiny (§ 21 odst. 3), 

b) potvrdit podání kandidátní listiny (§ 21 odst. 3), 

c) projednat a registrovat kandidátní listiny (§ 23), 

d) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 22 odst. 4), 

e) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí 

kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 3 až 5), 

f) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 24 odst. 3), 

g) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 24 odst. 4), 

h) vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3), 

i) podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 3), 

j) provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38)., 

k) provádět školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování. 

  

 (3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic 

využívá 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel, 

c) údaje z informačního systému cizinců. 

  

 (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
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a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 

  

 (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 

  

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení, 

b) datum narození, 

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

d) adresa místa trvalého pobytu, 

e) omezení svéprávnosti, 

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí. 

  

 (6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 

  

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 

e) omezení svéprávnosti, 

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí, 

g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do 

zastupitelstev obcí. 

  

 (7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z 

informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných 

do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k 

trvalému pobytu v rozsahu podle odstavce 6. 

  

 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

  

 (9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

____________________  

20) § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb. 

 

§ 14 

 

Obecní úřad 

  

 (1) Obecní úřad 
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a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení a 

potřebné pracovní síly, 

b) vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů (§ 28 odst. 1 až 4), 

c) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním občanem České 

republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého 

seznamu voličů, 

d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní 

číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu, 

e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku, 

f) zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí, 

g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem., 

h) na území hlavního města Prahy zajišťuje a provádí školení členů okrskových 

volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování výsledků 

voleb, které provádí Český statistický úřad. 

  

 (2) Obecní úřad pro účely vedení stálého seznamu voličů a jeho dodatku využívá údaje 

v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9. 

  

 (3) Ministerstvo vnitra poskytne obecnímu úřadu na jeho žádost seznam voličů v 

členění podle volebních okrsků. 

  

 (4) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel 

a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi. 

 

§ 15 

 

Starosta 

  

 (1) Starosta 

  

a) stanovuje stálé volební okrsky a zapisuje je do základního registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí, 

b) informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce, 

c) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, 

d) stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby 

počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být 

okrsková volební komise čtyřčlenná, 

e) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 

dnů přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na 

školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a 

zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit, 

přičemž postupuje obdobně jako při zaslání oznámení o svolání prvního zasedání 

okrskové volební komise, 

f) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“), 

g) poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o 

počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů 

přede dnem voleb, 

h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YRBQ)



 

26 

 

 (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu 

sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence 

obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého 

pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se 

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. 

 

§ 17 

 

 (1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní 

občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 

vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu 

v obci na území České republiky a 

  

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a 

c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební 

komise vytvořena. 

  

 (2) 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 odst. 1 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. 

  

 (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; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. 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 nebo jiné volební strany, 

ledaže jde o nezávislého kandidáta, 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 nebo jiné volební strany, ledaže 

jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle 

odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát. 

  

 (4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 

Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný 

zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu. 
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 (5) Členství v okrskové volební komisi zaniká 

  

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52), 

b) úmrtím, 

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, 

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval nebo jmenoval, nebo 

e) ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti bez 

souhlasu komise déle než 3 2 hodiny nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji 

funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny. 

  

 (6) 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 neprodleně jmenován nový 

zapisovatel. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji 

nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele. 
  

§ 18 

  

 (1) Za člena okrskové volební komise, jehož členství zaniklo podle § 17 odst. 5, 

povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže volební 

strany; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 17 odst. 4. 

Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 17 odst. 5 písm. b) až e) a nejsou-li náhradníci, upozorní 

předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle § 17 odst. 2. 

  

 (2) Okrsková volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční 

většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý. 

  

 (3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů 

předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel; zapisovatel se do losování nezařazuje. 

Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z 

jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování 

předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; 

do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové 

volební komise. 

 

(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje 

místopředseda okrskové volební komise. 

 

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen 

zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 

hlasování. Nezúčastní-li se tohoto školení, náleží mu zvláštní odměna podle § 62 ve výši, 

která náleží členům komise, pro které není účast na školení povinná. Věta první a druhá 

se nepoužije, jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YRBQ)



 

28 

 

 

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala volební 

strana, nebo jmenoval starosta. 

 

 (4) (7) Předseda okrskové volební komise může jednotlivými úkony pověřit ostatní 

členy okrskové volební komise. 

 

§ 21 

 

Kandidátní listiny 

  

 (1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. 

Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní 

listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může 

volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě. 

  

 (2) Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě 

obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou 

zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, 

ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12). 

  

 (3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb 

registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou 

zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. 

Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) 

nebo nezávislému kandidátu. 

  

 (4) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, 

připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její 

kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební 

strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. 

Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 

přihlášen k trvalému pobytu adresa místa trvalého pobytu, jinak tento hlas pro podporu 

volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný 

počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se 

zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní 

registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. 

 

 

§ 25 

 

Hlasovací lístky 

 

  (1) Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků. 

  

 (2) V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů 

zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví 

hlasovacího lístku též označení volebního obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být v 
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daném obvodu zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušné obce téže barvy, 

které musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro 

volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního 

města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným pruhem. 

  

 (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 a vylosovaným 

číslem volební strany. 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, 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 zkratce15) 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. 

 

(4) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny 

oboustranně, přičemž pro s formátem A4 a větším se tisknou oboustranně. Je-li hlasovací 

lístek vytištěn oboustranně, uvede se na konci každé strany text „Pokračování na druhé 

straně.“. Pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech musí být 

použito stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky použito papíru téže barvy, 

jakosti a rozměrů. 

   

 (5) Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny 

přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není 

starosta, zajistí povinnost starosty podle věty prvé místostarosta; není-li v obci ani 

místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu a v hlavním městě Praze ředitel 

Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu"). 

  

 (6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se 

hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách 

ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje. 

  

____________________  

  

15) § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

ve znění zákona č. 340/2000 Sb. 

 

§ 30 

 

Volební kampaň 
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 (1) Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, 

a to nejméně 10 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících volebních stran. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne 

obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení 

zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. 
  

 (2) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování 

nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 

  

 (3) Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i 

nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním 

okolí. 

 

 

§ 31 

 

Volební místnost 

  

 (1) Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební 

schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků a prázdných obálek opatřených 

úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze seznamu a tímto 

zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. 

  

 (2) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s jinými volbami, musí být úřední obálka 

pro volby do zastupitelstev obcí odlišná od obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí 

být odlišeny hlasovací lístky. 

  

 (3) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní 

prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta 

s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. 

  

 (4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek 

označený nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud byla 

doručena do 48 hodin před zahájením voleb. 

  

 (5) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve 

volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.24) 

 

§ 38 

 

 (1) Při hlasování může pověřený obecní úřad a krajský úřad a při sčítání hlasů ve 

volební místnosti členy okrskové volební komise může pověřený obecní úřad provést kontrolu 

na místě. Při hlasování a sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise 

může pověřený obecní úřad a krajský úřad provést kontrolu na místě. Z provedené 

kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace. 

  

 (2) Pokyny pověřeného obecního nebo krajského úřadu jsou, s výjimkou pokynů 

směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Při 
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zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda okrskové volební komise na pokyn 

pověřeného obecního nebo krajského úřadu na místě ihned. V případě zjištěných závažných 

nedostatků při hlasování dá pověřený obecní nebo krajský úřad pokyn k jejich odstranění 

okrskové volební komisi, která postupuje podle § 37. 
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Ustanovení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a 

doplnění 

 

§ 12 

 

Český statistický úřad 

 

 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 

výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení nutného pro 

zpracování a poskytování výsledků voleb do Evropského parlamentu na území České 

republiky. 

  

 (2) Český statistický úřad dále 

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na 

pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů a u Státní volební komise a 

spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra a obecními úřady, 

b) zpracuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu a zápis o výsledku voleb (§ 49 

odst. 1) a předá je Státní volební komisi, 

c) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování výsledků voleb, 

d) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického 

úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Evropského parlamentu a 

potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb, provádí 

jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření, 

e) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a 

zpracování výsledků hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná, 

f) vydá okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě počítačové sestavy 

osvědčující, že výsledky z volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně, 

g) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických 

hnutí a koalic, 

h) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách podaných v České republice 

Ministerstvu vnitra, 

i) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, 

použitých při zpracování výsledků voleb, 

j) předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do 

úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich 

zpracování, 

k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu poskytuje na vyžádání 

informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění. 

  

 (3) Zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 

písm. d), je oprávněn 

a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 41), 

b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na 

technickém nosiči, 

c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a k předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování, 

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise v druhý den voleb (§ 45 odst. 

3), 

e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, 

f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb. 
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§ 13 

 

Krajský úřad 

  

 Krajský úřad pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky 

  

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, 

b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 

z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

c) informuje starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců 

politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, 

d) podílí se na distribuci volebních materiálů, 

e) kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech, 

f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obcí poté, co se 

stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu, 

g) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty 

podle tohoto zákona (§ 62 a 63), 

h) archivuje volební dokumentaci, 

i) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů 

okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému 

zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám 

hlasování, 
i) j) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

 

§ 14 

 

Pověřený obecní úřad 

 

 Pověřený obecní úřad 

  

a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních 

komisí, 

b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a 

technických zařízení pro vstup výsledků hlasování z jednotlivých volebních okrsků do 

systému zpracování na tomto pracovišti, 

c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním 

obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem 

voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

d) projednává přestupek spočívající ve dvojím zápisu v seznamu voličů, 

e) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a 

zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních, 
e) f) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

 

§ 16 

 

Starosta 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YRBQ)



 

34 

 

  

 (1) Starosta 

  

a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb (§ 32) v obci, městě, statutárním 

městě, které není územně členěno, v městském obvodu nebo městské části města se zvláštním 

postavením, které je územně členěno, nebo v městské části hlavního města Prahy (dále jen 

„obec“), 

b) zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům, 

c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku nejpozději 60 dnů přede dnem 

voleb minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5, s 

výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná, 

d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů 

přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je 

povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování 

výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit, přičemž postupuje 

obdobně jako při zaslání oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise, 

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“), 

f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla 

zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce 

obecního úřadu nejpozději 45 dnů přede dnem voleb, 

g) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu 

sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence 

obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého 

pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se 

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. 

 

Okrsková volební komise 

 

§ 18 

 

 (1) Okrsková volební komise 

  

a) dbá o pořádek ve volební místnosti, 

b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, 

c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, 

d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1). 

  

 (2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan 

jiného členského státu, 

  

a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2, 

b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a 

c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let. 

  

 (3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do 

Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem 
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voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto 

dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 16 odst. 1 

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. 

  

 (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; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. 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. 

  

 (5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební 

komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." 

Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění 

slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke 

svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, že 

rozumím textu, který podepisuji." 

  

 (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká 

  

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 50), 

b) úmrtím, 

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, 

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval, 

e) pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu, 

f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 3 2 hodiny. 

  

 (7) 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 nezapočítává. Zapisovatel může 

okrskové volební komisi předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel je 

členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. 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 
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úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního 

předpisu.10) 

  

§ 19 

  

 (1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 18 odst. 6, povolá předseda okrskové 

volební komise náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice; náhradník se 

stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 18 odst. 5. Nastanou-li 

skutečnosti uvedené v § 18 odst. 6 písm. f) a nejsou-li náhradníci, upozorní na tuto skutečnost 

předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle 18 odst. 3 věty třetí. 

  

 (2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně 

nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý. 

  

 (3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů 

předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se 

do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise 

odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne 

losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen 

místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební 

komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise. 

 

(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje 

místopředseda okrskové volební komise. 

 

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen 

zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 

hlasování. Nezúčastní-li se tohoto školení, náleží mu zvláštní odměna podle § 61 ve výši, 

která náleží členům komise, pro které není účast na školení povinná. Věta první a druhá 

se nepoužije, jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit. 

 

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická 

strana, politické hnutí nebo koalice, nebo jmenoval starosta. 

 

____________________  

  

10) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů. 

 

§ 26 

 

Hlasovací lístky 

  

 (1) Po registraci kandidátních listin zajistí Ministerstvo vnitra tisk hlasovacích lístků. 

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. 
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 (2) Na každém hlasovacím lístku musí být uvedeno číslo vylosované podle § 23 odst. 

8, nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, státní 

občanství, věk a povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, 

obec pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité 

politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické 

příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u 

kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na 

hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, 

politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, která se 

vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise. 

  

 (3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na 

papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny 

otiskem razítka Ministerstva vnitra. 

  

 (4) Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů 

starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb, a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. Volič, který hlasuje na 

voličský průkaz (§ 30), obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 

  

 (5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky 

nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení 

informace o těchto chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve všech 

volebních místnostech s uvedením správného údaje. 

 

§ 33 

 

Volební místnost 

  

 (1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České 

republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak. 

  

 (2) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, 

přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek 

opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze 

seznamu pro volby do Evropského parlamentu a tímto zákonem, který musí být voličům na 

jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie. Konají-li se 

volby do Evropského parlamentu současně s jiným druhem voleb, je třeba při vybavování 

volební místnosti k této skutečnosti přihlédnout (§ 64). 

  

 (3) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní 

prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta 

s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. 

  

 (4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky 

označené nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání 

kandidáta nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského 

státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin 

před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a 
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informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České 

republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie. 

  

 (5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. 

Konají-li se volby do Evropského parlamentu společně s jinými volbami, musí být úřední 

obálka pro volby do Evropského parlamentu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné 

volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky. 

 

§ 59 

 

Volební kampaň 

  

 (1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidující politické strany, 

polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch 

kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména 

veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoli 

doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se 

považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo 

koalice anebo jejich kandidáta. 

  

 (2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez 

vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako 

registrovaná třetí osoba u Úřadu. 

  

 (3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Evropského 

parlamentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu. 

  

 (4) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, 

a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic. Plochu pro vylepení 

volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se 

nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení 

zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K 

volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, 

která je ovládaná krajem nebo obcí. 

  

 (5) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, 

politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou 

uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje. 

  

 (6) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí 

obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití 

velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoli kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická 

hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky 

volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební 

kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem 

registrované třetí osoby přiděleným Úřadem. 
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 (7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a 

končící ukončením hlasování na území České republiky nesmějí být žádným způsobem 

zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 

  

 (8) Pro volby do Evropského parlamentu mají v době počínající 16 dnů a končící 48 

hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v 

České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého 

vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a 

koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto 

pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice. 

  

 (9) Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, 

koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním 

okolí. 

  

 (10) Členové okrskových volebních komisí nesmějí poskytovat informace o průběhu 

voleb, a to až do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské 

unie; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali. 

  

 (11) Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené 

pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. 
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Ustanovení zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

 

§ 10 

 

Český statistický úřad 

 

 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 

výsledku volby prezidenta a zajistí vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely 

zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta. 

  

 (2) Český statistický úřad dále 

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledku volby prezidenta10) podle odstavce 1 

na pracovištích vytvořených u pověřených obecních úřadů a u Ministerstva zahraničních věcí; 

při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými 

úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady, 

b) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického 

úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledku volby prezidenta a potřebný počet 

dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta, provádí jejich 

školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření, 

c) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k závaznému systému 

zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve spolupráci s krajskými úřady a pověřenými 

obecními úřady, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná, 

d) vyhotovuje registr kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta; po registraci 

kandidátních listin Ministerstvem vnitra zveřejňuje údaje z registru kandidátů na svých 

internetových stránkách určených pro volby, 

e) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení 

dodaných Českým statistickým úřadem a použitých při zpracování výsledku volby prezidenta, 

f) vydává okrskovým volebním komisím a prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí 

zvláštním okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě tiskového výstupu z 

počítače osvědčující, že výsledky z volebního okrsku a zvláštního volebního okrsku byly do 

dalšího zpracování převzaty bezchybně, 

g) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí 

do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení 

zpracování výsledků na úrovni pověřeného obecního úřadu; zápisy o průběhu a výsledku 

hlasování převzaté na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí uschová, 

h) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 

2 písm. b), je oprávněn 

a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 48), 

b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na 

technickém nosiči dat, 

c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování, 

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební 

komise ve druhý den volby prezidenta, 

e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní 

volební okrsky, 
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f) zajistit zpracování výsledku volby prezidenta. 

  

____________________  

  

10) § 4 odst. 1 písm. p) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

§ 11 

 

Krajský úřad 

  

 (1) Krajský úřad 

  

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta v kraji, 

b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce, 

městyse, města, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, 

městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“) poté, co se stěžovatel neúspěšně 

domáhal nápravy u obecního úřadu, 

c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými 

volebními komisemi, 

d) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty 

podle tohoto zákona, 

e) podílí se na zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým 

statistickým úřadem k závaznému systému zjišťování a zpracování výsledku volby prezidenta 

a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování, 

e) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů 

okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému 

zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám 

hlasování, 
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje 

z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejní jej na svých internetových stránkách, 

g) archivuje volební dokumentaci, 

h) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (2) Činnosti podle odstavce 1 písm. b), c) a e) může vykonávat pouze zaměstnanec 

kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11). 

  

____________________  

  

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

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

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

znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 12 
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Pověřený obecní úřad 

 

 (1) Pověřený obecní úřad 

a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování přebíraných 

od okrskových volebních komisí, 

b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a 

technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému 

zpracování na tomto pracovišti, 

c) zajišťuje školení určených členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování, 

c) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a 

zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních, 
d) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním 

obvodu z podkladů obecních úřadů, zašle jej nejpozději do 4 dnů přede dnem volby 

prezidenta krajskému úřadu a zveřejní jej na svých internetových stránkách, 

e) podílí se na distribuci volebních materiálů, 

f) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními 

komisemi, 

g) archivuje volební dokumentaci, 

h) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (2) Činnosti podle odstavce 1 písm. c) a f) může vykonávat pouze zaměstnanec obce 

zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle jiného právního 

předpisu11). 

  

____________________  

  

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

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

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

znění pozdějších předpisů. 

 

§ 14 

 

Starosta 

  

 (1) Starosta 

  

a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání volby prezidenta v obci, 

b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, 

c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

volby prezidenta minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů 

byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební 

komise čtyřčlenná, 

d) zveřejňuje na úřední desce do 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a 

sídle volebních okrsků, 
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e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“), 

f) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů 

přede dnem volby prezidenta, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na 

školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a 

zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit, 

přičemž postupuje obdobně jako při zaslání oznámení o svolání prvního zasedání 

okrskové volební komise, 

g) jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise, 

h) plní další úkoly podle tohoto zákona. 

  

 (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu 

sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence 

obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého 

pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se 

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. 

 

§ 17 

 

Okrsková volební komise 

 

 (1) Okrsková volební komise 

  

a) dbá o pořádek ve volební místnosti, 

b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, 

c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, 

d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 51 a 52). 

  

 (2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně 

nadpoloviční většina přítomných členů okrskové volební komise s právem hlasovat. 

  

 (3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů 

předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se 

do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise 

odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne 

losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen 

místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise 

nebude zařazen předseda okrskové volební komise. 

  

 (4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje 

místopředseda okrskové volební komise. 

 

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen 

zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 

hlasování. Nezúčastní-li se tohoto školení, náleží mu zvláštní odměna podle § 60 ve výši, 

která náleží členům komise, pro které není účast na školení povinná. Věta první a druhá 

se nepoužije, jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen 
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losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit. Věta první a druhá se 

nevztahuje na členy zvláštních okrskových volebních komisí. 

 

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická 

strana, politické hnutí nebo koalice nebo občan, nebo jmenoval starosta. 

 

 

§ 18 

 

Členství v okrskové volební komisi 

 

 (1) Členem okrskové volební komise může být občan, 

  

a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let, 

b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a 

c) který není kandidátem na prezidenta republiky. 

  

 (2) 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. 

  

 (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; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. 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. 

  

 (4) Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební 

komise podle § 14 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na 

neobsazená místa starosta. 

  

 (5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 

Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“. Slib skládá delegovaný nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YRBQ)



 

45 

 

jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise, jehož se účastní, tak, že se 

podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. 

  

 (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká 

  

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 58), 

b) úmrtím člena okrskové volební komise, 

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; předseda okrskové volební komise předá písemné 

prohlášení o vzdání se své funkce člena okrskové volební komise místopředsedovi okrskové 

volební komise, 

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval, 

e) pozbytím státního občanství České republiky člena okrskové volební komise, 

f) nastane-li u člena okrskové volební komise překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nebo 

g) ve dnech volby prezidenta, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 3 2 hodiny. 

  

 (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 nebo náhradníka 

delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta 

republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového 

člena okrskové volební komise. 

  

 (8) Za člena, jehož členství zaniklo podle odstavce 6, povolá předseda okrskové 

volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí 

nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta 

na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována; náhradník 

se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle odstavce 5. Není-li předseda 

okrskové volební komise ustanoven, povolá náhradníka podle věty první starosta. V případě, 

kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod starostou stanovený počet v průběhu 

volby prezidenta a nejsou-li náhradníci podle odstavce 2, jmenuje starosta na neobsazená 

místa do stanoveného počtu další členy okrskové volební komise. 

 

§ 19 

 

Zapisovatel okrskové volební komise 

 

 Zapisovatel, kterého jmenuje starosta nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním 

okrskové volební komise, 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 okrskové volební 

komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v § 18 odst. 5. Přestane-li 

zapisovatel vykonávat svoji funkci, starosta bezodkladně jmenuje nového zapisovatele. 

Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává 

řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele. 

 

§ 35 
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Volební kampaň 

  

 (1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta 

republiky nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho 

podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne 

nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného 

kandidáta na funkci prezidenta republiky. 

  

 (2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez 

vědomí kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako 

registrovaná třetí osoba u Úřadu. 

  

 (3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení volby prezidenta a 

končí dnem vyhlášení celkových výsledků volby prezidenta. 

  

 (4) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech 

zveřejňovány nepravdivé údaje. 

  

 (5) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí 

obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití 

velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta 

republiky. Kandidáti jsou povinni označit svým jménem a příjmením jimi využité prostředky 

volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební 

kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem 

registrované třetí osoby přiděleným Úřadem. 

  

 (6) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, 

a to nejpozději 16 dnů přede dnem volby prezidenta. Možnost jejího využívání musí 

odpovídat zásadě rovnosti kandidátů na funkci prezidenta republiky. Plochu pro vylepení 

volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se 

nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení 

zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K 

volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, 

která je ovládaná krajem nebo obcí. 

  

 (7) V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta mají 

kandidáti na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, 

vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého 

vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před zahájením hlasování druhého 

kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili do 

druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 1 

hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům 

rovným dílem. Termíny vysílacích časů určí Česká televize a Český rozhlas losem. 

Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení volební 

kampaně zanikne kandidatura podle § 27, ztrácí nárok na vysílací čas. 

  

 (8) V době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením 

hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejněny výsledky předvolebních nebo volebních 

průzkumů. 
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 (9) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je 

ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro 

kandidáty na funkci prezidenta republiky. 

 

§ 71 

 

Společné konání voleb 

 

 (1) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Poslanecké sněmovny, 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise se neustavují podle tohoto 

zákona. Okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise zřízené pro volby do 

Poslanecké sněmovny plní úkoly okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových 

volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové 

volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci 

prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. 

  

 (2) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Evropského parlamentu nebo do 

zastupitelstev krajů, okrskové volební komise zřízené pro volby do Evropského parlamentu 

nebo do zastupitelstev krajů plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volbu prezidenta. 

Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i občan, 

který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná 

kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební komise se zřizují podle 

tohoto zákona. 

  

 (3) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do zastupitelstev obcí, okrskové 

volební komise zřízené pro volby do zastupitelstev obcí plní úkoly okrskových volebních 

komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební 

komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta 

republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební 

komise se zřizují podle tohoto zákona. 

  

 (4) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Senátu, okrskové volební 

komise zřízené podle tohoto zákona plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do 

Senátu. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise ve volebním 

obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu, může delegovat každá politická strana, politické 

hnutí, koalice a nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro 

volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek. 

  

 (5) Při společném konání voleb vkládá volič hlasovací lístek kandidáta na funkci 

prezidenta republiky do jedné obálky určené i pro další společně konané volby. 

 

(5) Koná-li se volba prezidenta společně s jinými volbami, musí být úřední obálka 

pro volbu prezidenta odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby; stejným 

způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky. 
  

 (6) Při společném konání voleb předá okrsková volební komise zápis o průběhu a 

výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči 

dat, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u pověřeného obecního úřadu 

podle § 6 odst. 1 písm. f). 
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Ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 104 

Nepřípustnost 

  

 (1) Kasační stížnost ve věcech volebních je nepřípustná; to neplatí, jde-li o řízení ve 

věcech porušení pravidel financování volební kampaně. 

  

 (2) Kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti 

důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná. 

  

 (3) Kasační stížnost je dále nepřípustná proti rozhodnutí, 

a) jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším 

správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil 

závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu, 

  

b) jímž se pouze upravuje vedení řízení, nebo 

  

c) které je podle své povahy dočasné. 

  

 (4) Kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou 

uvedeny v § 103, nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož 

rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl. 

 

§ 107 

 

Odkladný účinek 

  

 (1) Kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na 

návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 5 se užije přiměřeně. 

  

 (2) Kasační stížnost proti rozsudku vydanému v řízení ve věcech porušení pravidel 

financování volební kampaně má odkladný účinek. 
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