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VI. 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění volební zákony 

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 14. února 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 21. 

února 2018. Zásadní připomínky uplatnilo 19 připomínkových míst. Návrh je předkládán s rozporem s veřejnou ochránkyní 

práv, s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Unií zaměstnavatelských svazů ČR (2 rozpory), s Olomouckým 

krajem (2 rozpory), Středočeským krajem, Sdružením místních samospráv ČR (2 rozpory), vedoucím Úřadu vlády, Karlovarským 

krajem (2 rozpory) a Svazem měst a obcí ČR (3 rozpory). 

 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo financí Zásadní připomínky 

Připomínky uvádíme k návrhu změn v zákoně o 

volbách do Parlamentu České republiky, pokud se 

obdobná ustanovení vyskytují i v dalších zákonech, 

platí konkrétní připomínka i pro tyto zákony. 

 

K Čl. I 

K bodu 4 

V § 14c písm. a) navrhujeme za slova „zajišťuje 

informování voličů“ vložit slova „na úřední desce“; 

případně u povinnosti informovat voliče použít pro 

další způsob informování obdobnou úpravu jako u 

volební kampaně v § 16  (bezplatné použití dalších 

ploch k informování voličů).  

Volební zákony nespecifikují, jakým způsobem mají 

být voliči informováni. Za obvyklý způsob 

informování považujeme uveřejnění na úřední desce - 

tím by byla splněna povinnost stanovená zákonem. V 

současné době jsou voliči často informování více 

způsoby najednou a náklady na informování voličů 

jsou nárokovány jako výdaje hrazené ze státního 

rozpočtu. Značný dopad mohou mít výdaje na 

informování voličů v místním tisku vydávaném 

obcemi. Možnost informovat více způsoby s tím, že 

by všechny měly být hrazeny ze státního rozpočtu, je 

nepřijatelná, a to i  s přihlédnutím k dalším dopadům, 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely, může být 

zařazena do jiné novely volebních zákonů. 
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které přináší navrhovaná úprava (zavedení 

jednostranných hlasovacích lístků, zvažované zvýšení 

odměn členů volebních komisí).  

Na konci textu písmene d) požadujeme vložit za slova 

„…zpracování výsledků hlasování“ slova „a o 

důsledcích neúčasti na tomto  školení“. Členové 

okresní volební komise tak budou včas informování o 

snížení odměny za výkon funkce z důvodu neúčasti na 

školení (viz § 14f odst. 4). 

 

Nad rámec návrhu 

V § 17 odst. 4 navrhujeme nahradit slovo „vyvěšeny“ 

slovem „zpřístupněny“. Obce se dožadují úhrady 

výdajů na pořízení nástěnek na vyvěšení vzorů 

hlasovacích lístků z prostředků státního rozpočtu. 

Plošné pořizování nástěnek by představovalo značný 

dopad na státní rozpočet. Vzhledem k dalším 

zamýšleným úpravám volebních zákonů a prováděcích 

vyhlášek, které budou mít výrazný dopad na státní 

rozpočet, jak je uvedeno výše, je třeba okruh výdajů 

spojený s volbami, dále nerozšiřovat. Zpřístupnění je 

možné provést i jiným vhodným způsobem (např. 

vylepením na tabuli apod.). 

 

K Důvodové zprávě 

V obecné části (bod 7. „Předpokládaný hospodářský a 

finanční dopad“) požadujeme větu „Ministerstvo 

vnitra bude požadovat odpovídající navýšení 

rozpočtové kapitoly“ nahradit větou „Ministerstvo 

vnitra bude požadovat odpovídající navýšení 

rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde 

jsou finanční prostředky na volby rozpočtovány“. 

V důvodové zprávě  by měly být doplněny údaje o 

předpokládaných zvýšených výdajích spojených s 

konáním voleb i v rozdělení podle jednotlivých kapitol 

(306 – MZV, 345 - ČSÚ). 

 

Pokud jde o odměny členů okrskových komisí, trváme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely, může být 

zařazena do jiné novely volebních zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, doplněno do důvodové zprávy. 
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na tom, aby jejich nárůst činil nejvýše 15% oproti 

současnému stavu.  

 

 

Doporučující připomínky 

Obecně 

Dáváme ke zvážení řešit financování výdajů 

spojených s volbami. Ve volebních zákonech se uvádí, 

že se tyto výdaje hradí ze státního rozpočtu. Reálně se 

však obcím poskytují dotace. Považovali bychom za 

vhodné uvést text zákona do souladu s reálnou praxí. 

 

K volebním lístkům 

Navrhujeme ponechat možnost oboustranného tisku 

hlasovacích lístků u všech typů voleb tím, že by na 

konci strany bylo upozornění na potřebu otočit list na 

další stranu (např. uvedeno tučným písmem 

„pokračování na další straně“). Poukazujeme na 

navrhovanou úpravu  u voleb do obecních 

zastupitelstev, kde návrh v případě volebních lístků  

formátu A4 oboustranný tisk připouští. Domníváme 

se, že pokud má předkladatel za to, že v případě 

obecních voleb navrhovaná  úprava naplňuje apel 

Nejvyššího správního soudu na změnu právní úpravy 

tak, aby byla co nejvíce eliminována chybovost při 

sčítání preferenčních hlasů, není důvod, proč za 

stejných podmínek neumožnit tisk oboustranných 

lístků i u jiných typů voleb. Takováto úprava by 

umožnila u většiny voleb tisknout i nadále volební 

lístky na formát A5, což je praktičtější z hlediska 

manipulace s volebními lístky při roznosu voličům i   

úspornější z hlediska nároků na státní rozpočet.  

Jen na okraj pak podotýkáme, že ani tisk na formát A4 

by nemusel řešit požadavek na jednostranný tisk v 

případě politické strany „Volte Pravý Blok 

www.cibulka.net“, jejíž oficiální název má více než 15 

řádků. 

Současně upozorňujeme, že není zohledněno možné 

odměny není předmětem tohoto návrhu zákona. 

 

 

 

 

 Doporučující připomínky vzaty na vědomí a ve 

vhodném rozsahu akceptovány. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YSTG)



 

 4 

zvýšení  výdajů na kompletaci a distribuci hlasovacích 

lístků. 

 

K Čl. I 

V bodě 2. slovo „částkou“ nahradit slovem „čárkou“. 

V bodě 10. slova „druhou větu“ vyjádřit slovy „větu 

druhou“. 

 

K Čl. IX 

V bodě 10. na konci věty odstranit jednu tečku a jedny 

uvozovky nahoře. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí Doporučující připomínka 

K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 5:  

 

V souvislosti s tímto bodem MZV doporučuje na 

konci ust. § 14g odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do 

Parlamentu České republiky“), doplnit větu “Členství 

ve zvláštní okrskové volební komisi zaniká z důvodů a 

způsobem podle § 14e odst. 6“. 

 

Odůvodnění:  

Předmětný novelizační bod zpřesňuje dobu 

nepřítomnosti člena okrskové volební komise při 

volbách do Parlamentu České republiky, resp. dobu, 

po níž nevykonává ve dnech voleb takový člen svoji 

funkci (má jít o dobu nepřetržité absence přesahující 2 

hodiny), po jejímž uplynutí zaniká členství v okrskové 

volební komisi. V důvodové zprávě (na str. 9) se 

uvádí, že toto pravidlo platí i „pro členy zvláštní 

okrskové volební komise působící při zastupitelských 

úřadech v zahraničí“ při volbě prezidenta republiky a 

volbách do Poslanecké sněmovny. Toto konstatování 

zcela odpovídá normativnímu textu v případě volby 

prezidenta České republiky, jelikož ust. § 20 odst. 1 

Neakceptováno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely, může být 

zařazena do jiné novely volebních zákonů. 
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zákona o volbě prezidenta republiky, upravující 

složení a zasedání zvláštní okrskové volební komise, 

ve své poslední větě odkazuje na úpravu důvodů a 

způsobu zániku členství v okrskové volební komisi. V 

případě zákona o volbách do Parlamentu České 

republiky takový odkaz chybí. Proto MZV 

doporučuje, aby se v tomto smyslu doplnilo příslušné 

ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České 

republiky. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Doporučující připomínky 

K Čl. I, bodu 2.: Doporučujeme uvést správně slovo 

„čárkou“, nikoliv „částkou“.  

K Čl. I, bodům 8. a 12., Čl. III, bodům 8. a 10., Čl. V, 

bodu 8., Čl. VII, bodům 8. a 10., Čl. IX, bodu  

5.:  V souladu s Čl. 58 odst. 8 písm. g) a odst. 9 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme před 

slovem „věty“ doplnit slovo „textu“.  

K Čl. III, bodu 7.: Doporučujeme vypustit zbytečné 

uvozovky za slovem „zrušují“.  

K Čl. V, bodu 5. a Čl. VII, bodu 5.: Zde v souladu s 

Čl. 57 odst. 4 písm. p)  Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme uvést slovo „číslo“, nikoliv „číslovka“. 

Poukazujeme na Čl. 5, bod 11., kde je slovo „číslo“ 

uvedeno správně. 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí a ve 

vhodném rozsahu akceptovány. 

Ministerstvo spravedlnosti Zásadní připomínky 

K čl. I bodu 4, čl. III bodu 4, čl. V bodu 4, čl. VII 

bodu 4, čl. IX bodu 3  

Shora vypočtené novelizační body zavádějí do 

příslušných ustanovení jednotlivých volebních zákonů 

povinnost starosty vyrozumět členy okrskové komise, 

jejichž účast na školení  

je povinná, o konání příslušných školení. 

Upozorňujeme, že se uvedená povinnost nepromítla 

do příslušných ustanovení volebních zákonů, jež 

upravují způsob doručování oznámení  

o svolání první schůze okrskové volební komise (tj. § 

14c odst. 2 zákona o volbách  

 

Akceptováno.  

V zákoně bude uvedeno, že při vyrozumívání členů 

okrskové volební komise postupuje starosta obdobně 

jako při zaslání oznámení o svolání prvního zasedání 

okrskové volební komise. 
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do Parlamentu ČR, § 15 odst. 2 zákona o volbách do 

zastupitelstev krajů, § 15 odst. 2 zákona  

o volbách do zastupitelstev obcí, § 16 odst. 2 zákona o 

volbách do Evropského parlamentu  

a § 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky).  

S ohledem na skutečnost, že se s neúčastí na zákonem 

předvídaných školeních pojí „sankce“ snížení zvláštní 

odměny za výkon funkce člena okrskové volební 

komise, považujeme v zájmu předejití možným 

sporům o řádném způsobu vyrozumění za žádoucí, 

aby byla v zákoně explicitně stanovena povinnost 

oznamovat příslušným členům okrskových volebních 

komisí termín konání školení obdobným způsobem, 

jakým se oznamuje svolání první schůze okrskové 

volební komise. Požadujeme proto shora uvedená 

ustanovení jednotlivých volebních zákonů doplnit o 

pravidlo, podle něhož se úprava oznamování svolání 

první schůze okrskové volební komise přiměřeně 

použije na vyrozumění o konání školení k zásadám 

hlasování a školení k systému zjišťování a zpracování 

výsledků voleb.  

Tato připomínka je zásadní  

 

K čl. V bodu 5 [§ 17 odst. 5 písm. e) zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí]  

Není zřejmé, z jakého důvodu má být v případě voleb 

do zastupitelstev obcí zachována možnost, aby 

okrsková volební komise mohla vyslovit souhlas 

s tím, že člen komise bude nepřetržitě nepřítomen ve 

volební místnosti po dobu delší, než je zákonem 

stanovená doba. Uvedená možnost není připuštěna 

v případě konání ostatních druhů voleb, přičemž je a 

minori ad maius rovněž v rozporu s tvrzením 

předkladatele, podle něhož by se nemělo přihlížet 

k případné omluvě člena okrskové volební komise, 

„neboť prioritou je plnohodnotně zajistit činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Dikce ustanovení bude sjednocena 

s obdobnými ustanoveními ostatních volebních zákonů. 
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okrskové volební komise“.  

Požadujeme proto ze shora uvedeného ustanovení bez 

náhrady vypustit slova „bez souhlasu komise“, 

popřípadě vysvětlit důvodnost uvedené odchylky.  

Tato připomínka je zásadní    

 

 

Doporučující připomínky 

K čl. I bodu 8, čl. III bodu 8, čl. V bodu 8, čl. VII 

bodu 8, čl. IX bodu 5 

Shora vypočtené novelizační body v příslušných 

ustanoveních jednotlivých volebních zákonů 

stanovují, že se zapisovatelé nezařazují do losování o 

funkce předsedy a místopředsedy okrskové volební 

komise. Upozorňujeme, že se dané pravidlo vztahuje 

toliko k losování,  

jež probíhá na prvním zasedání okrskové volební 

komise, nikoliv však na případy, kdy se funkce 

předsedy nebo místopředsedy obsazuje losem 

následně, tj. např. důvodů odstoupení předsedy nebo 

místopředsedy z funkce. Pro zamezení výkladovým 

pochybnostem doporučujeme příslušná ustanovení, 

tedy § 14f odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu 

ČR,  

§ 18 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, 

§ 18 odst. 3 zákona o volbách  

do zastupitelstev obcí, § 19 odst. 3 zákona o volbách 

do Evropského parlamentu a § 17 odst. 3 zákona o 

volbě prezidenta republiky, formulovat tak, aby bylo 

explicitně zjevné, že se zapisovatelé nezařazují do 

losování o funkce předsedy nebo místopředsedy 

okrskové volební komise v případě žádného, tedy ani 

dodatečného losování. 

 

 

K čl. I bodu 13 [§ 61 odst. 2 písm. d) zákona o 

volbách do Parlamentu ČR] 

Podle nově navrženého znění uvedeného ustanovení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí a 

akceptovány. 
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se údaje o kandidátovi mají uvádět  

„v záhlaví petice na každém jejím očíslovaném 

archu“. Upozorňujeme na skutečnost, že podle § 25 

odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky se údaje o 

kandidátovi uvádí v záhlaví petice a v záhlaví na 

každém jejím očíslovaném archu“, tj. arch s podpisy 

není ztotožňován s peticí, resp. s jejím záhlavím. 

Doporučujeme textaci obou ustanovení sjednotit. 

Ministerstvo pro místní rozvoj Zásadní připomínky 

 

4. K části první, bodu 9; k části druhé, bodu 9; k 

části třetí, bodu 9; k části čtvrté, bodu 9; k části páté, 

bodu 6 

Neúčast na školení k zásadám hlasování a k systému 

zjišťování a zpracování výsledků hlasování je pro 

určené osoby sankcionována poměrně výrazným 

snížením zvláštní odměny těchto určených osob. Podle 

návrhu nemá být možná (jak potvrzuje i důvodová 

zpráva) ani omluva ze školení z důvodu nemoci apod. 

Považujeme takto výraznou sankci při nemožnosti 

jakékoliv omluvy jako nevhodnou a pro osoby, které 

se skutečně z objektivních důvodů nebudou moci 

školení zúčastnit, jako těžko akceptovatelnou. Nelze 

spravedlivě požadovat např. po akutně nemocné 

osobě, aby se zúčastnila školení. Mohlo by pak 

docházet k situacím, že by tyto nemocné osoby 

docházely na školení a dále šířily svou nemoc, která 

by u ostatních přítomných osob mohla propuknout 

patrně právě v době konání voleb (s ohledem na 

předpokládané termíny školení krátce před konáním 

voleb). Motivace finanční ztrátou je totiž nepochybně 

pro řadu osob velmi silná. Problémem mohou být však 

kromě nemoci i naléhavé pracovní povinnosti, neboť 

řada členů okrskových volebních komisí má stálé 

zaměstnání. 

Dále by mohlo docházet k bezvýchodným situacím, 

kdy nikdo nebude ochoten přijmout funkci předsedy a 

místopředsedy okrskové volební komise, neboť by s 

 

 

Akceptováno částečně. Do důvodové zprávy bude 

doplněno, že existuje možnost účastnit se náhradního 

školení. Ustanovení o krácení odměny o třetinu při 

neúčasti na školení bude upraveno tak, že při neúčasti 

na školení se vyplácí odměna, která by náležela členovi 

okrskové volební komise, který povinnost účastnit se 

školení nemá. 
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danou funkcí byla spojena nejen vyšší odpovědnost, 

ale též reálná hrozba, že ve výsledku dostanou za svou 

funkci nižší odměnu než řadoví členové okrskových 

volebních komisí (podle aktuální úpravy výše odměn). 

Dané funkce by se tak staly zcela neatraktivní a riziko, 

že by je nikdo nechtěl vykonávat, je zřejmě nemalé. 

Požadujeme proto návrh v tomto směru zmírnit a 

ponechat možnost řádné omluvy, případně zavést 

povinnost vypsání minimálně jednoho náhradního 

termínu školení pro osoby, které se školení nemohly z 

objektivních důvodů zúčastnit, na dobu těsně před 

konáním voleb. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

5. K části první, bodu 9; k části druhé, bodu 9; k 

části třetí, bodu 9; k části čtvrté, bodu 9; k části páté, 

bodu 6 

S novou úpravou viditelné identifikace členů okrskové 

volební komise se obecně ztotožňujeme. Smysl této 

identifikace je zřejmý, např. aby v případě stížností na 

konkrétního člena komise či v případě upozornění na 

nedodržování zákona ve volební místnosti apod. bylo 

možné obrátit se na konkrétního člena či svou stížnost 

vztáhnout ke konkrétnímu členovi okrskové volební 

komise. Pro tyto účely však považujeme za plně 

dostačující uvedení jména, příjmení a funkce v dané 

okrskové volební komisi. 

Nepovažujeme za nutné ani za vhodné uvádět v rámci 

tohoto označení též údaj o tom, která politická strana, 

politické hnutí nebo koalice nebo který nezávislý 

kandidát člena delegoval. Delegace určitým subjektem 

sice nemusí znamenat, že daný člen okrskové volební 

komise je rovněž členem daného delegujícího 

subjektu, dá se však předpokládat přinejmenším 

sympatie s jeho politickými názory a uvedení daného 

údaje v označení člena okrskové volební komise 

považujeme za nepřiměřený (ničím nezdůvodněný a 

nelegitimní) zásah do ochrany soukromí daného člena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. V zákoně bude stanoveno, že při 

identifikaci člena okrskové volební komise bude 

uvedeno to, zda je delegován politickou stranou nebo 

jmenován starostou (údaj o tom, která konkrétní 

politická strana delegaci provedla, nebude uveden). 
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okrskové volební komise. Tento údaj lze zřejmě 

považovat dokonce za citlivý údaj ve smyslu zákona o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

A jako takový by neměl být navrhovaným způsobem u 

dotyčných osob zveřejňován. 

Uvedení daných údajů by navíc mohlo být nepřímo 

vnímáno jako volební agitace (navíc jen pro velmi 

omezený počet politických subjektů), když by takto 

viditelně byly dané názvy delegujících subjektů v 

zorném poli voličů, a to přímo ze strany členů 

okrskové volební komise. 

Požadujeme proto z návrhu povinnost uvést údaj o 

tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena delegoval, 

vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

11. K obecné části, bodu 8 

Pokud nebude vyhověno zásadní připomínce č. 5, 

požadujeme precizně zhodnotit přiměřenost zásahu do 

ochrany soukromí a osobních údajů členů okrskových 

volebních komisí, pokud jde o uvedení delegujících 

subjektů (z jakého důvodu je to nutné, jakého cíle by 

nebylo neuvedením daného údaje dosaženo, jaké 

možné úkony by tím byly zmařeny atp.). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Doporučující připomínky 

Obecně 

 

1.  

Pokud je navrhováno upravit odstavce, které jsou 

tvořeny více větami, doporučujeme formulovat 

novelizační body tak, aby byla vždy určena věta, ve 

které se má daná změna provést. 

 

K jednotlivým bodům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce č. 5 nebylo vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí a ve 

vhodném rozsahu akceptovány. 
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2. K části první, bodu 2 

Slovo „částkou“ doporučujeme nahradit slovem 

„čárkou“. 

 

3. K části první, bodu 8 a 12; k části druhé, 

bodu 8 a 10; k části třetí, bodu 8; k části čtvrté, bodu 8 

a 10; k části páté, bodu 5 

Za slovo „konci“ doporučujeme vložit slovo „textu“ 

[čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních pravidel vlády]. 

 

6. K části první, bodu 10 

Slovo „doplňuje“ doporučujeme nahradit slovem 

„vkládá“ a slova „druhou větu“ doporučujeme 

nahradit slovy „větu druhou“. 

 

7. K části druhé, bodu 7 

Doporučujeme vypustit uvozovky za slovem 

„zrušují“. 

 

8. K části třetí, bodu 11 

Na konci novelizačního bodu doporučujeme doplnit 

tečku. 

 

9. K části páté, bodu 10 

Za slovem „lístky“ doporučujeme vypustit uvozovky a 

tečku. 

 

K důvodové zprávě 

 

10. K obecné části, bodu 7 

V závěru bodu 7 se uvádí, že návrh nemá dopady na 

životní prostředí. Přitom z návrhu plyne, že spotřeba 

papíru (větší formát hlasovacích lístků a dalších listin 

a následného papírového odpadu) s ohledem na danou 

změnu enormně naroste. Doporučujeme proto v tomto 

směru uvedení dopadů na životní prostředí zpřesnit. 

 

12. Ke zvláštní části, k čl. I bodu 9 (...) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YSTG)



 

 12 

Doporučujeme alespoň zde v důvodové zprávě 

výslovně preferovat označování členů okrskových 

volebních komisí připnutými jmenovkami. 

Cedulky na místě, kde dotyčný člen sedí, by byly 

nepraktické (na daném místě jsou přinejmenším již 

voličské seznamy, úřední obálky a hlasovací lístky), 

není zde tedy příliš prostoru pro další předměty. A 

zejména se běžně stává, že na daném místě provádí 

kontrolu voličů jiný člen okrskové volební komise (za 

člena, který je na toaletě, na svačině apod.) a mohlo by 

pak dojít k chybné identifikaci daného člena. 

Připnuté jmenovky se navíc jeví jako vhodnější i s 

ohledem na použití přenosných volebních schránek, 

aby i voliči, kteří tuto volební schránku využijí, měli 

efektivní možnost identifikovat členy okrskové 

volební komise, kteří s přenosnou volební schránkou 

přišli. 

 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínky 

1. Změnu formátu hlasovacích lístků (a 

ostatních písemností), včetně jednostranného tisku, 

považujeme za nehospodárné vynakládání prostředků 

státního rozpočtu a plýtvání surovinami. V některých 

případech voleb je nárůst nákladů na tisk až 109 % 

oproti stávajícím nákladům.  

Doporučujeme použít ve všech případech voleb 

mnohem efektivnější a ekonomicky přínosnější 

variantu voleb do zastupitelstev obcí, zároveň však 

bez omezení velikosti formátu hlasovacích lístků (tedy 

nikoli jen pro formát A4 a větší). Znamenalo by to 

ponechat stávající formáty hlasovacích lístků (a 

ostatních písemností) s možností oboustranného tisku, 

ale s povinností tisku zvýrazněného textu 

„Pokračování na druhé straně“ v případě, že bude 

tištěna i druhá strana hlasovacího lístku.  

Zároveň upozorňujeme, že změna formátu hlasovacích 

lístků (A4 - A3, A5 - A4) není nikde v novelizovaných 

zákonech zavedena, a že nestačí, že tato změna 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí. 
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vyplývá logicky z povinnosti jednostranného tisku při 

zachování čitelnosti textu. 

  

2. Pro zvýšení efektivity a důvěryhodnosti 

průběhu voleb a především pak zpracování jejich 

výsledků doporučujeme zvážit také zavedení časových 

limitů. Pokud by byla stanovena časová hranice, před 

kterou by nebylo možné přijmout výsledky z 

okrskových volebních komisí, byla by upřednostněna 

přesnost zpracování před rychlostí. Zavedením 

povinnosti školení alespoň některých členů komise 

samo o sobě totiž chybovost při zpracování výsledků 

nevyloučí, pokud se zároveň nezamezí „předhánění 

se“ s odevzdáním výsledků z jednotlivých volebních 

okrsků. 

Doporučujeme tedy stanovit, že výsledky z 

okrskových volebních komisí nebudou přijímány 

dříve, než např. 75 minut po uzavření volebních 

místností. 

 

Ministerstvo obrany Doporučující připomínka 

 

Nad rámec návrhu: 

Jednou z problematických pasáží zákona o volbě 

prezidenta republiky, která se projevila před letošními 

volbami, je nejasné stanovení, pod kolik kandidatur na 

prezidenta se může podepsat poslanec či senátor. 

Doporučuji proto tuto problematiku upravit již v tomto 

návrhu, případně nastínit budoucí postup Ministerstva 

vnitra v této věci. 

Odůvodnění: Návrh je směřován k odstranění 

nejasnosti v zákoně o volbě prezidenta republiky v 

části týkající se sběru podpisů poslanců a senátorů pod 

kandidaturu na prezidenta. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

Doporučující připomínka byla vzata na vědomí, může 

být zařazena do jiné novely volebních zákonů.  

Úřad vlády ČR – sekce legislativy Doporučující připomínka 

K čl. I bodu 12 

Doporučující připomínka byla vzata na vědomí. 
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K čl. III bodu 10 

K čl. V bodu 10 

K čl. VII bodu 10 

 

Doporučujeme vypuštění výše uvedených ustanovení, 

která stanovují jednostranné hlasovací lístky. Namísto 

toho navrhujeme do příslušných ustanovení volebních 

zákonů vložení textu „Je-li hlasovací lístek vytištěn 

oboustranně, uvede se na konci první strany text 

„Pokračování na druhé straně“, tak jako je tomu u 

hlasovacího lístku k obecním volbám. 

 

Odůvodnění:  

Předkladatel si je vědom toho, že navrhované opatření 

spočívající v jednostranném tisku hlasovacích lístků 

pro volby do Poslanecké sněmovny, pro volby do 

zastupitelstev krajů a pro volby do Evropského 

parlamentu bude mít značný finanční dopad na 

rozpočet pro tyto volby, a podrobněji tyto dopady 

vyčísluje. Předkladatel se ve svém návrhu řídí 

doporučením vyplývajícím z usnesení Nejvyššího 

správního soudu sp. zn. Vol 58/2017 - 173  ze dne 19. 

listopadu 2017, které se týká nutnosti seznámit voliče 

a členy okrskových volebních komisí s tím, že seznam 

kandidátů pokračuje na druhé straně hlasovacího 

lístku.  

 

Tohoto cíle lze dosáhnout ekonomičtějším způsobem, 

který byl předkladatelem zvolen v případě hlasovacího 

lístku pro obecní volby, tj. uvedením upozornění na 

oboustranně vytištěném hlasovacím lístku 

„Pokračování na druhé straně“. Ponechání stávajících 

formátů hlasovacích lístků s oboustranným tiskem je v 

souladu s principy hospodárného nakládání s 

veřejnými prostředky při dodržení informovanosti 

voličů o kompletní podobě kandidátky.  

 

Členové okrskových volebních komisí budou rovněž 
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díky nové právní úpravě, stanovující povinná školení, 

dostatečně seznámeni s tím, že je zapotřebí 

zkontrolovat i druhou stranu hlasovacího lístku. 

Úřad vlády ČR – odbor kompatibility Návrh zákona nezapracovává do právního řádu 

ČR právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

 

Doporučující připomínky 

Nad rámec předloženého návrhu upozorňujeme na 

několik institutů českého volebního práva, jež jsou z 

pohledu práva EU přinejmenším problematická. 

 

1. k § 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

Odbor kompatibility dlouhodobě upozorňuje na 

problém rozporu zákona o volbách do zastupitelstev 

obcí se směrnicí 94/80/ES, resp. diskriminaci cizinců 

– občanů EU spočívající v rozdílném pojetí pojmu 

trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců a podle 

zákona o evidenci obyvatel. Ne-slučitelnost § 4 

zákona o volbách do zastupitelstev obcí s právem EU 

byla konstatována již v roce 2001  ve stanovisku k 

návrhu (tehdy nového) zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí. 

Připomínáme, že vnitrostátní soudy již potvrdily v 

uvedeném ustanovení rozpor s právem EU, kon-

statovaly porušení práv jednotlivce a přistoupily k 

aplikaci přímého účinku práva EU. To však nevy-

lučuje povinnost řádně provést transpozici směrnice. 

Předkladatel, přestože si je uvedeného pro-blému 

vědom, zatím stávající stav nebyl s to napravit.   

 

2. k výhradě státního občanství starosty a 

místostarosty 

Upozorňujeme na problematičnost současné právní 

úpravy, dle níž pozici starosty a místostarosty mohou 

zastávat pouze občané ČR (ustanovení § 103 odst. 2 

obecního zřízení). Ta může být vní-mána jako 

nesoulad s právem EU s ohledem na požadavek, aby 

občan jiného členského státu s bydlištěm v ČR požíval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel vnímá potřebu provést navrženou změnu, 

nicméně jde o téma, které přesahuje stávající úzký 

tematický rozsah novely. Tematický rozsah je třeba 

pokud možno nerozšiřovat, aby nebylo ohroženo 

včasné přijetí novely; změna může být zařazena do jiné 

novely volebních zákonů (kromě toho je tato záležitost 

předmětem zásadní připomínky veřejné ochránkyně 

práv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhrazení funkce starosty a místostarosty občanům ČR 

je v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 94/80/ES, který 

právě to výslovně umožňuje; k jinému řešení netřeba 

přistupovat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YSTG)



 

 16 

práva být volen za stejných podmínek, jako občan ČR 

(čl. 20 odst. 2 SFEU a čl. 40 Listiny základních práv 

EU). Tuto skutečnost kritizují i zprávy Komise, byť 

jejich závěry jsou v tomto případě formulovány pouze 

jako doporučení. Výhrada občanství je dle našich 

informací ospravedlňována na základě čl. 51 Smlouvy 

o fungování EU (výjimka pro činnosti, které jsou 

spjaty s výkonem veřejné moci). 

 

3. k výhradě státního občanství pro členy politických 

stran 

Odbor kompatibility též dlouhodobě poukazuje na 

problematičnost úpravy neumožňující cizincům 

členství v politických stranách, která je předmětem 

řízení o porušení smlouvy č. 2012/2115, v němž 

Komise vytýká České republice protiprávní 

diskriminaci občanů jiných členských států EU, 

kterým není dovoleno stát se členy politických stran v 

České republice nebo politické strany založit. Jako 

jeden z důsledků současné úpravy je možno vnímat 

sníženou motivaci cizinců – občanů EU využít svého 

pasivního, ale i aktivního volebního práva ve volbách 

do zastupitelstev obcí. 

Žádáme předkladatele o vyjádření, zda a případně kdy 

plánuje přistoupit k řešení alespoň některých shora 

uvedených problémů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před ukončením předmětného řízení (tj. před 

seznámením se s jeho výsledkem) nemá smysl 

záležitost řešit. 

Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu vlády Zásadní připomínky 

1. Zvážit, zda je k dosažení účelu nutná novela 

zákona, zda by nestačil metodický pokyn MV ČR.  

2. Zvážit nezbytnost uložení zákonných 

povinností (povinné proškolení člena OVK, uvádění 

jeho jména a nominující strany…), které bude více 

komplikovat získávání občanů, aby přijali účast v 

OVK. Není dostatečně doložena účelnost ukládání 

zveřejnění výše uvedených informací. 

 

Pozn. Zkušenosti potvrzují, že zájemce o účast v 

okrskových volebních komisích (dále OVK) je třeba 

Rozpor. Předkladatel znovu zvážil problematiku, které 

se vznesené připomínky týkají, a setrval na názoru, že 

novela zákona je nutná, protože se jí mj. volebním 

orgánům stanovují úkoly, což nelze činit metodickým 

pokynem. Ustanovení byla upravena tak, že nebude 

uváděna informace o tom, která konkrétní politická 

strana člena OVK delegovala (v tomto ohledu bude 

pouze uvedeno, zda je člen OVK delegován politickou 

stranou nebo jmenován starostou); povinné proškolení 

některých členů volební komise je institutem, který by 

měl s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního 

soudu zajistit vyšší profesionalizaci činnosti 
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hledat, vhodné občany přesvědčovat, aby roli členů 

OVK přijali. Jakékoliv ukládání dalších povinností, 

které nemusejí být nezbytné, motivaci k účasti dále 

oslabuje. 

Doporučujeme, aby MV ČR zvážilo, zda četnost a 

závažnost pochybení v proběhlých volbách jsou 

dostatečnými argumenty pro novelu volebních 

zákonů. Při každých volbách dojde k nějakým 

pochybením. Pokud nedeformují demokratičnost 

voleb, je vhodné volit „jemnější“ prostředky k jejich 

odstranění, než je novela právní úpravy.  

Zveřejňování informací a ukládání povinností členů 

OVK není dostatečně doloženo z hlediska jejich 

účelnosti a vytváří riziko ztížení získávání občanů pro 

účast v nich. 

okrskových volebních komisí.   

Český statistický úřad Doporučující připomínky 
1. Připomínka k Důvodové zprávě (tabulky na 

str. 3 a 7 Důvodové zprávy) 

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) doporučuje, v 

bodu 2 Důvodové zprávy, v tabulce na str. 3 - sloupec 

Prezident, řádek  Zajišťování školení k zásadám 

hlasování (KÚ a POÚ) a ve stejné části tabulky na str. 

7 doplnit text „§ 12/1/c“.  

Odůvodnění: Navrhovaný text Důvodové zprávy v 

této části neodpovídá navrhovaným změnám zákonů. 

Navrhované změny zákonů se promítají i do úpravy 

povinností POÚ.  

Tato připomínka je doporučující. 

 

2. Připomínka k Důvodové zprávě (str. 2, druhá 

odrážka                  bodu 2 Důvodové zprávy) 

ČSÚ doporučuje v bodu 2 odrážce druhé nahradit text 

věty druhé „Pověřenému obecnímu úřadu volební 

zákony jednotně uloží zajišťovat školení k zásadám 

hlasování“ textem „Pověřenému obecnímu úřadu 

volební zákony jednotně uloží zajišťovat a provádět 

školení k zásadám hlasování a zajišťovat školení k 

systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí a ve 

vhodném rozsahu akceptovány. 
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provádí Český statistický úřad“. 

Odůvodnění: Navrhovaný text Důvodové zprávy v 

této části neodpovídá navrhovaným změnám zákonů. 

Tato připomínka je doporučující.  

 

3. Připomínka k Důvodové zprávě (str. 6, 

poslední věta bodu 10 Důvodové zprávy) 

ČSÚ doporučuje nahradit text poslední věty bodu 10 

„Proto je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti co 

nejdříve, pokud možno ještě před vyhlášením 

podzimních voleb“ textem „Proto je nezbytné, aby 

zákon, včetně prováděcích předpisů, nabyl účinnosti 

co nejdříve, pokud možno ještě před vyhlášením 

podzimních voleb“. 

Odůvodnění: ČSÚ považuje za důležité promítnout 

navrhované změny postavení zapisovatele co nejdříve 

do vyhlášek upravujících vzor Zápisu o průběhu a 

výsledku hlasování ve volebním okrsku. 

Tato připomínka je doporučující.  

 

4. Připomínka k Čl. I bodu 2 (str. 1 materiálu) 

ČSÚ doporučuje text „V § 12 se na konci odstavce 3 

tečka nahrazuje částkou a doplňuje se písmeno e), 

které zní: …“ nahradit textem         „V § 12 se na 

konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno e), které zní:…“ 

Odůvodnění: Chyba v psaní. 

Tato připomínka je doporučující. 

Národní bezpečnostní úřad Doporučující připomínky 

K části první 

 

K bodu 2 – v textu novelizačního bodu nahradit slovo 

„částkou“ slovem „čárkou“. 

 

K bodu 8 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

konci“ vložit slovo „textu“. 

 

K bodu 12 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí a ve 

vhodném rozsahu akceptovány. 
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konci“ vložit slovo „textu“. 

 

K přechodnému ustanovení – zvážit obsah věty druhé 

provést odložením účinnosti bodu 13 od 1. ledna 

2019.  

 

K části druhé 

 

K bodu 8 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

konci“ vložit slovo „textu“. 

 

K bodu 10 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

konci“ vložit slovo „textu“. 

 

K části třetí 

 

K bodu 8 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

konci“ vložit slovo „textu“. 

 

K bodu 10 – slova je možno nahradit slovy, ale v 

navrženém textu jsou nahrazena i větou (čl. 54 odst. 6 

Legislativních pravidel vlády), což Legislativní 

pravidla vlády neznají.  

 

K části čtvrté 

 

K bodu 8 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

konci“ vložit slovo „textu“. 

 

K bodu 10 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

konci“ vložit slovo „textu“.  

 

K části páté 

 

K bodu 5 - v textu novelizačního bodu za slova „na 

konci“ vložit slovo „textu“. 

 

K bodu 10 – text odstavce 5 zakončit pouze tečkou, 
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uvozovkami a tečkou. 

Kancelář Veřejného ochránce práv Zásadní připomínka 

Požaduji, aby byla předložená novela volebních 

zákonů doplněna o další bod, jímž je úprava volebního 

práva občanů jiných členských států Evropské unie s 

přechodným pobytem v České republice ve volbách 

do zastupitelstev obcí. 

Nyní platné znění zákona přiznává aktivní volební 

právo pouze těm občanům jiných členských států 

Evropské unie, kteří mají na území České republiky 

povolen trvalý pobyt. V souladu se Smlouvou o 

fungování Evropské unie  a směrnicí Rady 94/80/ES  

nicméně toto právo náleží rovněž občanům jiných 

členských států Evropské unie s přechodným pobytem 

na území České republiky. Již v roce 2014 jsem 

ministra vnitra upozornila  na tento nesoulad a 

dovodila jsem, že jej lze zhojit použitím přímého 

účinku práva Evropské unie. To následně potvrdila i 

rozhodnutí krajských soudů v Brně  a v Praze , na 

které se (s využitím mé právní argumentace) před 

volbami do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 obrátilo 

několik občanů Evropské unie s přechodným 

pobytem. Ministerstvo vnitra následně přijalo 

opatření, jímž umožnilo uplatnění aktivního volebního 

práva v obecních volbách v říjnu 2014 všem občanům 

Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu na 

území České republiky. Zároveň ministerstvo 

přislíbilo předložit legislativní řešení, které do 

budoucna otázku volebního práva občanů Evropské 

unie upraví na zákonné úrovni v souladu s právem 

Evropské unie. 

K tomu však dosud nedošlo. Návrh změny právní 

úpravy, která by zhojila nesoulad se závazky 

plynoucími České republice z práva Evropské unie a 

novelizovala § 4 zákona o volbách do zastupitelstev 

obcí,  jenž vymezuje okruh osob oprávněných volit ve 

volbách do zastupitelstev obcí, byl původně součástí 

návrhu zákona, kterým se mění volební zákony, jenž 

Rozpor. 

Předkladatel vnímá potřebu provést navrženou změnu, 

nicméně jde o téma, které přesahuje stávající úzký 

tematický rozsah novely. Tematický rozsah je třeba 

pokud možno nerozšiřovat, aby nebylo ohroženo 

včasné přijetí novely.  
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byl schválen usnesením vlády České republiky č. 715 

ze dne 24. srpna 2016. Následně však byl v rámci 

projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky tento bod z novelizace vypuštěn. Stávající 

právní úprava je tak i nadále v rozporu s unijním 

právem. 

V říjnu 2018 se budou konat další volby do 

zastupitelstev obcí, při nichž se při absenci výše 

popsané změny právní úpravy projeví stejný problém 

jako před volbami v roce 2014. Ten bylo nakonec 

Ministerstvo vnitra nuceno řešit ad hoc na základě 

judikatury správních soudů. Opakovat takové řešení 

však považuji po uplynutí čtyř let od doby, kdy 

správní soudy potvrdily rozpor vnitrostátní úpravy s 

unijním právem a Ministerstvo vnitra mělo za úkol jej 

odstranit, za nepřijatelné. Je proto nezbytné přistoupit 

urychleně k navržení a přijetí novely zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí, která volební právo občanům 

jiných členských států Evropské unie s přechodným 

pobytem na území České republiky přizná. Z 

časového hlediska se předložený návrh zákona jeví 

jako jediná vhodná možnost, aby byla právní úprava 

přijata a stala se účinnou ještě před konáním voleb do 

zastupitelstev obcí.  

Tato připomínka je zásadní. 

Hlavní město Praha Zásadní připomínky 

K ČÁSTI  PRVNÍ -  Změna zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky 

K čl. I bodu 2  - § 12 odst. 3 písm. e) 

V písmeni e) požadujeme slova „se podílí“ nahradit 

slovy „se po dohodě s pověřeným obecním úřadem 

nebo Českým statistickým úřadem může podílet“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Bude uvedena formulace „v případě 

potřeby poskytuje nezbytnou součinnost“ (nebo 

obdobná). 
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K ČÁST DRUHÉ – Změna zákona o volbách do 

zastupitelstev krajů 

 

K  čl. III bodu 2 - § 11 odst. 1 písm. o) 

V písmeni o) požadujeme slova „se podílí“ nahradit 

slovy „se po dohodě s pověřeným obecním úřadem 

nebo Českým statistickým úřadem může podílet“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

K ČÁSTI TŘETÍ – Změna zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí 

K čl. V bodu  2 - § 10 odst. 1 písm. i) 

V písmeni i) požadujeme slova „se podílí“ nahradit 

slovy „se po dohodě s pověřeným obecním úřadem 

nebo Českým statistickým úřadem může podílet“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

K ČÁSTI  ČTVRTÉ – Změna zákona o volbách do 

Evropského parlamentu 

 

K  čl. VII bodu 2 - § 13 písm. i) 

V písmeni i) požadujeme slova „se podílí“ nahradit 

slovy „se po dohodě s pověřeným obecním úřadem 

nebo Českým statistickým úřadem může podílet“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

Odůvodnění výše uvedených připomínek 

Z návrhu novely volebních zákonů ani z důvodové 

zprávy není zřejmé, jaký je smysl stanovení 

povinnosti krajského úřadu podílet se na školení členů 

 

 

 

Akceptováno. Bude uvedena formulace „v případě 

potřeby poskytuje nezbytnou součinnost“ (nebo 

obdobná). 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Bude uvedena formulace „v případě 

potřeby poskytuje nezbytnou součinnost“ (nebo 

obdobná). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Bude uvedena formulace „v případě 

potřeby poskytuje nezbytnou součinnost“ (nebo 

obdobná). 
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okrskové volební komise k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb a k zásadám hlasování. 

Důvodová zpráva pouze stručně uvádí, že konkrétní 

způsob a míra spolupráce mezi krajskými a 

pověřenými obecními úřady závisí na místních 

podmínkách, zavedené praxi a dohodě mezi těmito 

volebními orgány.  

Vzhledem k dikci navrhovaného ustanovení nelze než 

konstatovat, že ve vztahu k systému zjišťování a 

zpracování výsledku voleb je nově zaváděná 

povinnost krajského úřadu spíše nelogickou ingerencí 

do kompetencí Českého statistického úřadu. Stejně tak 

není zřejmé, jakým způsobem a z jakého důvodu se 

má krajský úřad povinně podílet na školeních 

prováděných pověřenými obecními úřady k zásadám 

hlasování, neboť lze předpokládat, že školící úředníci 

předmětnou materii velmi dobře znají. Jestliže sami 

členové okrskových volebních komisí chybují ve fázi 

hlasování či zjišťování výsledků voleb, jedná se spíše 

o důsledek jejich neúčasti na školeních (tato 

problematika je ovšem řešena v jiných bodech novely) 

či selhání lidského faktoru, které lze do jisté míry 

eliminovat, nikdy však zcela vyloučit. Participace 

krajského úřadu na školení okrskových volebních 

komisí má na tyto okolnosti minimální vliv.  

Současně v důvodové zprávě zcela absentuje jakákoli 

úvaha o tom, zda je účast zaměstnance krajského 

úřadu na školeních reálná s přihlédnutím k 

personálním možnostem krajského úřadu. Vzhledem k 

počtu kvalifikovaných zaměstnanců krajského úřadu 

vykonávajících volební agendu a omezenému 

časovému úseku, v němž jsou tato školení 

organizována (v hl. m. Praze probíhají u městských 

částí v podstatě souběžně), je prakticky nemožné, aby 

krajský úřad na všech těchto školeních participoval. 

Tento fakt jasně vyvstal v rámci volby prezidenta 

České republiky, kde je v zákoně o volbě prezidenta 

již zmíněná povinnost krajského úřadu zakotvena, 
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přičemž její případná realizace je značně 

komplikovaná tím, že Magistrát hlavního města Prahy 

je krajským úřadem a současně pro část území hl. m. 

Prahy i pověřeným obecním úřadem a sám tedy ve 

stejném čase školení okrskových volebních komisí 

organizuje. Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva 

výslovně předpokládá dohodu mezi volebními orgány, 

navrhujeme předmětná ustanovení koncipovat tak, aby 

spolupráce krajského úřadu na školeních okrskových 

volebních komisí byla fakultativní, a to dle potřeby 

pověřeného obecního úřadu a dle možností krajského 

úřadu. Stejným způsobem by měla být narovnána i 

právní úprava obsažená v nyní účinném znění zákona 

o volbě prezidenta republiky, nicméně s ohledem na 

skutečnost, že nastavení kompetencí volebních orgánů 

a zpracování výsledků volby (jediné sumarizační 

pracoviště pro všechny městské části s deseti a méně 

volebními okrsky) jsou v podmínkách hlavního města 

Prahy v porovnání s ostatními volebními zákony 

hodnoceny jako nejvíce disfunkční, mělo by se jednat 

o rozsáhlejší úpravy, pro které toto připomínkové 

řízení neposkytuje dostatečný časový prostor.     

 

K ČÁSTI TŘETÍ – Změna zákona o volbách  do 

zastupitelstev obcí 

K čl. V bodu  3 - § 12 odst. 1 písm. l) 

Na začátek písmene l)  požadujeme vložit slova „s 

výjimkou hlavního města Prahy“. 

 

Odůvodnění: 

Návrh pomíjí odlišnou strukturu volebních orgánů na 

území hlavního města Prahy, kdy Magistrát hlavního 

města Prahy současně plní úkoly krajského úřadu i 

pověřeného obecního úřadu. V podmínkách hl. m. 

Prahy tedy návrh koncipuje nelogickou situaci, kdy se 

má Magistrát hlavního města Prahy jako krajský úřad 

podílet na školení okrskových volebních komisí, které 

má jako pověřený obecní úřad také sám provádět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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Mimo to je zcela nereálné, aby Magistrát hlavního 

města Prahy školil všechny okrskové volební komise 

ve volebním kraji. Takový stav navíc neodpovídá 

stávající praxi, kdy jsou v hlavním městě Praze s 

částečnou výjimkou volby prezidenta školení 

organizována na úrovni městských částí. 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

 

Nad rámec návrhu 

 

K ČÁSTI TŘETÍ – Změna zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí 

K  § 14 odst. 1 

 

V odstavci 1 požadujeme doplnit písmeno h), které 

zní: „h) na území 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.“.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Doporučující připomínky 

Obecně 

 

Předložený návrh zákona nelze považovat za 

legislativně technickou novelu stávajících volebních 

zákonů, neboť zásadním způsobem mění postavení i 

rozsah povinností volebních orgánů. Není tedy 

namístě ji projednávat ve zkráceném připomínkovém 

řízení.  Předložená novela opomíjí celou řadu dalších 

problémů, jejichž úprava je ve volebních zákonech 

nevyhovující, nedostatečná či zcela absentuje. 

Příkladmo lze uvést nemožnost odvolat člena 

okrskové volební komise jmenovaného starostou, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí. 
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nepřiměřeně krátké lhůty pro kontrolu a registraci 

kandidátních listin ve volbách do PS PČR a ve 

volbách do zastupitelstev obcí, nedostatečně upravené 

náležitosti kandidátních listin (povolání kandidáta, 

věk, uvádění zkratek názvů politických stran a hnutí, 

regulace názvu volební strany, je-li volební stranou 

koalice nebo sdružení nezávislých kandidátů či 

sdružení nezávislých kandidátů a politické strany nebo 

politického hnutí), neupravené náležitosti povolení 

Státní volební komise k přítomnosti dalších osob při 

sčítání hlasů, neupravené postavení členů 

mezinárodních pozorovatelských misí, nedostatečně 

upravené postupy okrskové volební komise při práci s 

výpisy ze zvláštního a stálého seznamu voličů 

(zejména dopisování voličů do těchto seznamů) atd. 

Nelze také opomenout neodůvodněné disproporce a 

rozdíly v terminologii mezi jednotlivými volebními 

zákony. 

Středočeský kraj Zásadní připomínky 

 

V rámci technické novely navrhujeme zapracovat do 

všech volebních zákonů ustanovení, že věk kandidátů 

na kandidátní listině a na hlasovacím lístku se uvádí 

ke dni voleb.  

 

Odůvodnění:  

Věk kandidáta se v současné době uvádí na kandidátní 

listině k datu podání kandidátní listiny, zatímco na 

hlasovacím lístku ke dni voleb. Pro registrační úřady 

je to časově náročná administrativní činnost, neboť jde 

cca o 1/3 kandidátů, u nichž se přepočítává věk (v 

podmínkách Středočeského kraje s vysokým počtem 

kandidátů jsou u voleb do zastupitelstva kraje a voleb 

do Poslanecké sněmovny krajským úřadem 

přepočítávány věky u několika stovek kandidátů). 

Stejnou časovou zátěž při přepočítávání věků 

kandidátů pro tisk hlasovacích lístků mají i registrační 

úřady (zejména pověřené obecní úřady) při volbách do 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely (daný 

především rozhodnutím NSS v kauze Kupka), může být 

zařazena do jiné novely volebních zákonů. 
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zastupitelstev obcí. 

 

Změna zákona o volbách do Parlamentu České 

republiky 

 

K Čl. I bodu 9  

1) V § 14f odst. 4 navrhujeme vypustit větu 

druhou a dále v textu tohoto odstavce vypustit slova „a 

druhá“. 

 

Odůvodnění: 

Výrazné sankcionování členů okrskových volebních 

komisí může vést k ohrožení sestavení okrskových 

volebních komisí vzhledem k narůstajícímu nezájmu 

občanů o členství v těchto komisích. Snížení odměny 

o jednu třetinu nebude adekvátní odpovědnosti, kterou 

má zapisovatel a předseda (příp. místopředseda) 

zejména ve dnech voleb. Dle dosavadních zkušeností 

je neúčast vybraných členů na školení spíše 

výjimečná. 

 

 

2) V § 14f odst. 5 navrhujeme vypustit slova „a 

údaj o tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena delegoval, 

nebo že se jedná o člena jmenovaného starostou.“ 

 

Odůvodnění:  

Údaj, který subjekt člena okrskové volební komise 

navrhl, může vést k ještě většímu nezájmu o členství v 

okrskové volební komisi. Zejména v malých obcích 

může navrhovaná úprava vzbudit u některých členů 

komise obavu z osočování a dehonestace z řad voličů, 

kteří se dostaví do volební místnosti. 

 

3) V § 14f navrhujeme doplnit odstavec 6 a 7 

tohoto znění:  

 

 

 

 

 

 

 

Rozpor. 

Sankce za neúčast na povinném školení je institutem, 

který má přispět k tomu, aby povinnost účastnit se 

školení byla plněna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. V zákoně bude stanoveno, že při 

identifikaci člena okrskové volební komise bude 

uvedeno to, zda je delegován politickou stranou nebo 

jmenován starostou (údaj o tom, která konkrétní 

politická strana delegaci provedla, nebude uveden). 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. Bude doplněn odstavec 6 a 

ustanovení odpovídající odstavci 7 budou ze zákonů, 
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„(6) Předsedu okrskové volební komise zastupuje v 

době jeho nepřítomnosti místopředseda okrskové 

volební komise. 

(7) Předseda okrskové volební komise může pověřit 

jednotlivými úkony ostatní členy okrskové volební 

komise.“ 

 

Odůvodnění:  

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 

neupravuje ani postavení místopředsedy okrskové 

volební komise (toto upravuje pouze zákon o volbě 

prezidenta republiky) ani možnost pověřit ostatní 

členy jednotlivými úkony (toto upravuje pouze zákon 

o volbách do zastupitelstev krajů a zákon o volbách do 

zastupitelstev obcí). 

 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů 

 

K Čl. III bodu 9 

1) V § 18 odst. 4 navrhujeme vypustit větu 

druhou a dále v textu tohoto odstavce vypustit slova „a 

druhá“. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění  u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 1).  

 

2) V § 18 odst. 5 navrhujeme vypustit slova „a 

údaj o tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice člena delegovala, nebo že se jedná o člena 

jmenovaného starostou.“ 

 

Odůvodnění:  

Viz odůvodnění u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 2).  

 

3) V § 18 navrhujeme doplnit odstavec 7 tohoto 

znění:  

v nichž se nacházejí (zákon o volbách do zastupitelstev 

obcí; zákon o volbách do zastupitelstev krajů), 

vypuštěna (snaze profesionalizovat výkon činnosti 

okrskové volební komise, která se projevuje mj. 

stanovením povinnosti předsedy účastnit se školení, 

ustanovení odstavce 7 neodpovídá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypořádání ostatních připomínek je obdobné výše 

uvedenému vypořádání.  
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„(7) Předsedu okrskové volební komise zastupuje v 

době jeho nepřítomnosti místopředseda okrskové 

volební komise.“ 

 

Odůvodnění:  

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů postavení 

místopředsedy okrskové volební komise neupravuje.  

 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

 

K Čl. V bodu 9 

1) V § 18 odst. 4 navrhujeme vypustit větu 

druhou a dále v textu tohoto odstavce vypustit slova „a 

druhá“. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 1).  

 

2) V § 18 odst. 5 navrhujeme vypustit slova „a 

údaj o tom, která volební strana člena delegovala, 

nebo že se jedná o člena jmenovaného starostou.“ 

 

Odůvodnění:  

Viz odůvodnění u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 2).  

 

3) V § 18 navrhujeme doplnit odstavec 7 tohoto 

znění:  

 

„(7) Předsedu okrskové volební komise zastupuje v 

době jeho nepřítomnosti místopředseda okrskové 

volební komise.“ 

 

Odůvodnění:  

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí postavení 

místopředsedy okrskové volební komise neupravuje.  
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Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu 

 

K Čl. VII bodu 9 

1) V § 19 odst. 4 navrhujeme vypustit větu 

druhou a dále v textu tohoto odstavce vypustit slova „a 

druhá“. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 1).  

 

2) V § 19 odst. 5 navrhujeme vypustit slova „a 

údaj o tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice člena delegovala, nebo že se jedná o člena 

jmenovaného starostou.“ 

 

Odůvodnění:  

Viz odůvodnění u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 2).  

 

3) V § 19 navrhujeme doplnit odstavec 6 a 7 

tohoto znění: 

 

„(6) Předsedu okrskové volební komise zastupuje v 

době jeho nepřítomnosti místopředseda okrskové 

volební komise. 

  (7) Předseda okrskové volební komise může pověřit 

jednotlivými úkony ostatní členy okrskové volební 

komise.“ 

 

Odůvodnění:  

Zákon o volbách do Evropského parlamentu ani 

postavení místopředsedy okrskové volební komise 

neupravuje. 

 

Změna zákona o volbě prezidenta republiky 
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K Čl. IX bodu 6 

1) V § 17 odst. 5 navrhujeme vypustit větu 

druhou a dále v textu tohoto odstavce vypustit slova „a 

druhá“. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 1).  

 

 

 

2) V § 17 odst. 6 navrhujeme vypustit slova „a 

údaj o tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který občan člena delegoval, nebo že se 

jedná o člena jmenovaného starostou.“ 

 

Odůvodnění:  

Viz odůvodnění u změny zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky k bodu 9 ad 2).  

 

3) V § 17 navrhujeme doplnit odstavec 7 tohoto 

znění: 

 

„(7) Předseda okrskové volební komise může 

jednotlivými úkony pověřit ostatní členy okrskové 

volební komise.“ 

 

Odůvodnění:  

Zákon o volbě prezidenta republiky možnost pověřit 

ostatní členy jednotlivými úkony neobsahuje. 

Jihočeský kraj Zásadní připomínky 

 

Ke změně zákona o volbě do Parlamentu ČR 

 

1. v § 14a na konci odstavce 1 za doplněné písmeno f) 

doplnit písm. g): 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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g) informovat starosty o účasti předsedy a zapisovatele 

na školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování 

a zpracování výsledků hlasování. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Ke změně zákona o volbách do zastupitelstev krajů 

 

1. v § 13 na konci odstavce 1 za doplněné písmeno h) 

doplnit písm. i): 

 

i) informovat starosty o účasti předsedy a zapisovatele 

na školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování 

a zpracování výsledků hlasování. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ke změně zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

 

1. v § 12 na konci odstavce 1 za doplněné písmeno l) 

doplnit písm. m): 

 

m) informovat starosty o účasti předsedy a 

zapisovatele na školení k zásadám hlasování a k 

systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Ke změně zákona o volbách do Evropského 

parlamentu 

 

1. v § 14 na konci za doplněné písmeno e) doplnit 

písm. f): 

 

f) informovat starosty o účasti předsedy a zapisovatele 

na školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování 
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a zpracování výsledků hlasování. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Ke změně zákona o volbě prezidenta 

 

1. v § 12 odst. c) doplnit písm. d): 

 

d) informovat starosty o účasti předsedy a zapisovatele 

na školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování 

a zpracování výsledků hlasování. 

 

ostatní písm. počínaje stávajícím písm. e) přečíslovat. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Odůvodnění: 

 

1) Pokud bude obecním úřadem krácena odměna za 

neúčast předsedy, místopředsedy a zapisovatele na 

školeních k zásadám hlasování a k systému zjišťování 

a zpracování výsledků hlasování, která budou pořádat 

pověřené obecní úřady, musí mít obecní úřad pro toto 

krácení podklad – přehled o účasti, který by měl 

zpracovat a zaslat na jednotlivé obce (starostům) 

příslušný pověřený obecní úřad. 

 

2) Krácení odměny za neúčast na školeních k zásadám 

hlasování a k systému zjišťování a zpracování 

výsledků hlasování o třetinu považujeme za neúměrně 

vysoké. Doporučujeme krácení pouze o pětinu. 

 

3) Účast místopředsedy okrskové volební komise na 

školeních k zásadám hlasování a k systému zjišťování 

a zpracování výsledků hlasování považujeme za 

nadbytečný a neekonomický, a to i z toho důvodu, že 
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některé pověřené obecní úřady vzhledem k tomu, že 

počet školených osob se zvýší o třetinu, budou muset 

školení provádět na více etap, což značně zvýší 

náklady. Podle našeho názoru postačí účast předsedy a 

zapisovatele. Není vyřešena otázka důvodné omluvy – 

např. při nemoci. 

 

Doporučující připomínky 

 
 

 
2. Navrhovaný § 14f odstavec 4 změnit takto: 
 
„(4) Zapisovatel a 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, krátí se mu zvláštní odměna podle 
§ 82 o třetinu pětinu. Věta první a druhá se 
nepoužije, jestliže byl zapisovatel jmenován nebo 
předseda a místopředseda určen v době, kdy již 
nebylo možné účast na školení zajistit. Věta první a 
druhá se nevztahuje na členy zvláštních 
okrskových volebních komisí. 

 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

 
 
 

2. v navrhovaném § 18 odstavci 4 změnit: 
 
„(4) Zapisovatel a 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, krátí se mu zvláštní odměna podle § 55 o 
třetinu pětinu. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže 
byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 
místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 

účast na školení zajistit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 
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Tyto připomínky jsou doporučující. 
 
 

 
2. v navrhovaném § 18 odstavci 4 změnit: 
 
„(4) Zapisovatel a 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, krátí se mu zvláštní odměna podle § 62 o 
třetinu pětinu. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže 
byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 
místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 
účast na školení zajistit. 
 
Tyto připomínky jsou doporučující. 
 
 
2. V navrhovaném § 19 odstavci 4 změnit: 
 
„(4 Zapisovatel a 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, krátí se mu zvláštní odměna podle § 61 o 
třetinu pětinu. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže 
byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 
místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 
účast na školení zajistit. 
 
Tyto připomínky jsou doporučující. 
 

 
2. V navrhovaném § 17 odstavci 5 změnit: 
 
„(5) Zapisovatel a 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, krátí se mu zvláštní odměna podle § 60 třetinu 
pětinu. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže byl 
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zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda 
určen v době, kdy již nebylo možné účast na školení 
zajistit. Věta první a druhá se nevztahuje na členy 
zvláštních okrskových volebních komisí. 

 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

 

Plzeňský kraj Zásadní připomínky 

 

 

1. § 14f odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – doporučujeme vypustit text 

„Nezúčastní-li se tohoto školení, krátí se mu zvláštní 

odměna podle § 82 o třetinu.“ 

 

2. § 18 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o 

volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů - doporučujeme 

vypustit text „Nezúčastní-li se tohoto školení, krátí se 

mu zvláštní odměna podle § 55 o třetinu.“ 

 

3. § 18 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů - doporučujeme 

vypustit text „Nezúčastní-li se tohoto školení, krátí se 

mu zvláštní odměna podle § 62 o třetinu.“ 

 

4. § 19 odst. 4 62/2003 Sb., o volbách do 

Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů - doporučujeme vypustit 

text „Nezúčastní-li se tohoto školení, krátí se mu 

zvláštní odměna podle § 61 o třetinu.“ 

 

5. § 17 odst. 5 č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 

pozdějších předpisů - doporučujeme vypustit text 

Vysvětleno. 

Ustanovení o krácení odměny o třetinu při neúčasti na 

školení Ministerstvo vnitra upraví tak, že při neúčasti 

zapisovatele, předsedy a místopředsedy na školení jim 

náleží odměna, která by náležela členovi okrskové 

volební komise, který povinnost účastnit se školení 

nemá. Spolu s navýšením odměn členů okrskových 

volebních komisí, které Ministerstvo vnitra plánuje, se 

tím vyhovuje námitce, že krácení odměny o jednu 

třetinu je neadekvátní. 

 

Úprava v zákoně je pak vhodnější mj. z toho důvodu, 

že aplikace pravidla obsaženého ve vyhláškách 

provádějících volební zákony (že celková výše zvláštní 

odměny za výkon funkce člena okrskové volební 

komise se poměrně zkrátí, a to podle evidence účasti 

člena na jednáních okrskové volební komise) na tuto 

situaci by byla poněkud sporná, protože volební komise 

je kolektivní orgán a jedná a rozhoduje ve sboru 

(zatímco účast na školení je povinností jen některých 

jejích členů). 

 

Pokud jde o zmíněný „požadavek“ na vysokoškolské 

vzdělání pro zapisovatele, jedná se pouze o doporučení 

(v zákoně takový požadavek stanoven není), a to 

zejména pro dobu, než potenciálně nabude účinnosti 

předložená novela, jejímž cílem je v návaznosti na 

judikaturu Nejvyššího správního soudu právě mj. 

částečně profesionalizovat činnost okrskových 

volebních komisí snad únosnou povinností, aby se 

zapisovatelé, předsedové a místopředsedové volebních 

komisí účastnili školení. Pravidlo obsažené v novele je 
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„Nezúčastní-li se tohoto školení, krátí se mu zvláštní 

odměna podle § 60 o třetinu.“ 

 

Obecně souhlasíme se zavedením povinného 

absolvování školení pro předsedu, místopředsedu i 

zapisovatele okrskové volební komise, nicméně se 

domníváme, že na  krácení odměny lze uplatnit 

pravidlo obsažené ve vyhláškách provádějících 

volební zákony, že celková výše zvláštní odměny za 

výkon funkce člena okrskové volební komise se 

poměrně zkrátí, a to podle evidence účasti člena na 

jednáních okrskové volební komise. Navíc 

navrhované krácení o jednu třetinu je neadekvátní. 

(např. u místopředsedy okrskové volební komise, 

kterého odměna za výkon funkce člena je stejná, jako 

u řadového člena by mu v případě jeho neúčasti na 

výše uvedeném školení náležela odměna ve výši 

pouhých cca 870 Kč.) 

Zároveň apelujeme na plošné navýšení odměn u všech 

členů okrskové volební komise s tím, že 

místopředsedovi přísluší navýšení vyšší, než u 

řadového člena okrskové volební komise. 

Dále uvádíme, že po zkušenostech s volbou prezidenta 

není v silách krajského úřadu podílet se na jmenování 

zapisovatelů z řad zaměstnanců kraje zařazených do 

krajského úřadu, neboť i při malém počtu takových 

požadavků ze strany obecních úřadů jsou tyto 

požadavky stěží realizovatelné. Pokud by se na 

krajský úřad obrátili starostové většího počtu obcí, tak 

při počtu 1087 okrsků v kraji není možné těmto 

požadavkům vyhovět. Dále pak se jeví požadavek 

vysokoškolského vzdělání jako diskriminační, neboť 

volební zákony zcela přesně definují požadavky pro 

výkon funkce zapisovatele okrskové volební komise. 

Závěrem si dovolujeme konstatovat, že pokud existuje 

představa, aby byl výkon funkce zapisovatele a 

předsedy okrskové volební komise na vysoce 

profesionální úrovni, nezbývá, než změnit právní 

přitom schopno únosným způsobem dosáhnout 

zamýšleného cíle, aniž by vyžadovalo radikálnější 

změny, jimiž by byla například v připomínce zmíněná 

plná profesionalizace předsedů a zapisovatelů 

okrskových volebních komisí a zřízení těchto 

pracovních míst jako stálých. 
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úpravu obecně a definovat tyto funkce jako stálé, 

zřízené při obecním úřadu s podmínkou ověření 

znalostí pro výkon funkce např. u pověřených 

obecních úřadů. Domníváme se, že absolvování 

školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb nemusí být vždy 

předpokladem profesionálního přístupu a zvládnutí 

všech úkonů s výkonem takové funkce spojených. 

Karlovarský kraj Zásadní připomínky 

 

Zásadní připomínka: 

K povinnosti krajských úřadů podílet se na zajištění 

školení členů okrskových volebních komisí (dále jen 

„OVK“) prováděných Českým statistickým úřadem a 

pověřenými obecními úřady – v zákoně není 

stanoveno, jakým způsobem a v jakém rozsahu se mají 

krajské úřady na zajištění školení podílet. 

 

Odůvodnění: 

Krajské úřady se na těchto školeních podílejí dle 

svých možností již v současné době. Pokud má být ve 

volebních zákonech takto povinnost zakotvena, je 

třeba ji lépe specifikovat pro ujasnění kompetencí. 

Z důvodové zprávy vyplývá pouze potřeba důsledného 

stanovení povinností dotčených volebních orgánů, ale 

ve znění návrhu takové stanovení povinností 

postrádáme. S ohledem na to, že si nejsme vědomi, že 

by organizace školení měla nějaké nedostatky ani 

nemáme žádné poznatky, že by průběh školení 

probíhal nedostatečně, nelze ani dovodit důvod této 

úpravy. 

Důvodová zpráva se v části o hospodářských a 

finančních dopadech nijak nezabývá případným 

nárůstem nákladů u krajských úřadů v souvislosti s 

touto změnou. Z toho by se dalo usoudit, že byť je v 

zákoně nově tato povinnost upravena, na činnosti 

krajských úřadů v souvislosti se školeními OVK by se 

nemělo nic měnit. 

 

 

Rozpor. Z praktického hlediska se na činnosti krajských 

úřadů v souvislosti se školeními OVK nic nemění, úkol 

se pouze výslovně stanovuje obdobně jako v zákoně o 

volbě prezidenta republiky. 
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Návrh nového znění: 

V návrhu je potřeba specifikovat, jakým způsobem se 

mají krajské úřady podílet na organizaci uvedených 

školeních, aby nedošlo ke kompetenčním nejasnostem 

a aby tuto agendu mohly krajské úřady personálně 

zajistit. 

 

Zásadní připomínka: 

K povinnosti členů komise účastnit se školení OVK 

pod případnou sankcí. 

Odůvodnění: 

Pokud je v činnosti OVK shledán nějaký nedostatek, 

nemyslíme si, že by byl v nedostatečném proškolování 

členů komisí, ale spíše v jejich personálním složení. 

Obecní úřady se při sestavování OVK musejí spoléhat 

na osoby v pokročilém věku, někdy i velmi 

pokročilém. Pokud jsou členové komisí v 

produktivním věku, odměna za členství je nemotivuje 

k tomu, aby měli zájem o řádný průběh voleb a 

správné zjišťování a zpracování jejich výsledku, tím 

méně o další čas strávený na školení. 

Pokud budou členové OVK sankcionováni za neúčast 

na školení zkrácením odměny o jednu třetinu, bude 

pro obce ještě daleko náročnější komise sestavit a 

zájem členů komisí o funkce bude mizivý. Zejména 

pak o funkci místopředsedy komise, za kterou není 

žádné zvýšení odměny a při uplatnění sankce za 

neúčast na školení by pak jeho odměna byla podstatně 

nižší, než odměna běžného člena OVK. 

Důvodová zpráva předesílá, že budou odměny členů 

komisí valorizovány, zejména tedy v případě druhého 

kola volby. Není však uvedeno, v jakém rozsahu tato 

valorizace bude realizována a z toho důvodu nemůže 

ani odhadnout, zda zvláštní odměna členů OVK a 

plánovaná úprava zákona bude mít za následek 

zvýšený zájem o účast ve volebních komisích a 

následné zlepšení jejich personálního obsazení a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpor. 

Ustanovení o krácení odměny o třetinu při neúčasti na 

školení bude upraveno tak, že při neúčasti na školení se 

vyplácí odměna, která by náležela členovi okrskové 

volební komise, který povinnost účastnit se školení 

nemá (k tomu přistoupí ještě plánované zvýšení odměn 

členů okrskové volební komise novelou vyhlášky). 

Sankce za neúčast na povinném školení je institutem, 

který má přispět k tomu, aby povinnost účastnit se 

školení byla plněna.  
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zvýšený zájem členů OVK o řádný průběh hlasování a 

o řádné zjišťování a zpracování výsledků voleb. 

Nemůžeme se tak ani vyjádřit, zda navrhovaná úpravu 

zvýší kvalitu činnosti OVK, tedy její profesionalitu, 

nebo pouze ztíží pozici obcí při sestavování OVK. 

 

Návrh nového znění: 

Uvedená povinnost musí být nutně zohledněna na 

zásadním zvýšení odměny členů komise, jejichž účast 

na školení je povinná a to včetně místopředsedy 

komise. 

 

Doporučující připomínky 

 

Připomínka: 

K  povinnosti zapisovatele, předsedy a místopředsedy 

OVK zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k 

systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a 

k případnému krácení odměny o jednu třetinu v 

případě neúčasti, je třeba akceptovat současnou 

realitu, že o výkon funkcí není téměř žádný zájem.  

 

Odůvodnění: 

1. Zapisovatel OVK je úředník, který je  k 

účasti v OVK delegován svým zaměstnavatelem 

(pověřený obecní úřad), v řadě případů nedobrovolně. 

Nebrání-li tomu vážný důvod, školení se vždy 

zúčastní.  V případě neúčasti na školení (jedná se o 

výjimky – dlouho domluvené úřední jednání, šetření v 

terénu, příprava či zkouška odborné způsobilosti 

apod.), je poskytnuta k individuálnímu studiu 

instruktážní nahrávka ČSÚ. Spolu s tiskovinami ČSÚ 

(Pokyny pro postup OVK + příslušný zákon), je tak 

zapisovatel proškolen, byť jinou formou. Není důvod 

pro krácení odměny o jednu třetinu. 

2. Předseda OVK, většinou vylosovaný člen, 

funkci předsedy v řadě případů odmítá přijmout. 

Někdo má i problém u svého zaměstnavatele s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí a ve 

vhodném rozsahu akceptovány. 
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uvolňováním pro výkon funkce ve veřejném zájmu. 

Nyní bude povinná účast na školení dalším důvodem 

pro odmítnutí funkce.  Aktuálně, při volbě prezidenta 

republiky, byla sice zvýšena odměna o 500 Kč, nelze 

usoudit, do jaké míry bude toto zvýšení motivační, 

neboť ke zvýšení došlo až poté, co proběhlo losování. 

Nicméně jeho krácení z důvodu, kdy předsedu ke 

školení např. neuvolní zaměstnavatel, je nepřijatelné a 

demotivující.  

3. Funkce místopředsedy OVK není v současné 

době finančně odlišena. Odměna je ve stejné výši, 

jako odměna člena bez funkce. Pokud by byla při 

neúčasti na školení o jednu třetinu krácena, byl by tím 

místopředseda finančně poškozen, neboť člen bez 

funkce by pak měl odměnu vyšší.  

 

V dosavadní praxi byl na zasedání komisí losováním 

určen předseda a místopředseda a na místě se všichni 

přítomní členové OVK domluvili, kdo se může 

školení zúčastnit. Pokud  vylosovaný předseda nebo 

místopředseda OVK dopředu avizoval, že se školení 

nemůže z nějakého (třeba pracovního) důvodu 

zúčastnit, tak přesto funkci přijal s tím, že školení  se 

zúčastní jiný aktivní člen OVK. Tím bylo zajištěno, že 

byl ustanoven jak předseda, tak       i místopředseda 

OVK a zároveň  byl každopádně někdo z komise 

účasten školení.  

  

Připomínka: 

 

Ke každému krácení odměny i při nepřítomnosti kratší 

než 2 hodiny, která nemá za následek zánik členství. 

 

Ve třetím odstavci zvláštní části důvodové zprávy (str. 

9) je text: „Pokud doba nepřítomnosti nepřesáhne 2 

hodiny v celku, k zániku členství nedochází, avšak 

uplatní se pravidlo obsažené ve vyhláškách 

provádějících volební zákony, že celková výše 
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zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové 

volební komise se poměrně zkrátí, a to podle evidence 

účasti člena na jednáních okrskové volební komise.“ 

 

Odůvodnění 

 

Pokud je zákonem daná možnost být nepřítomný do 2 

hodin bez zániku členství, neměly by být vyvozovány 

další postihy podle důvodové zprávy či výkladů k 

zákonu. Evidence, kdo byl po povolenou dobu 

nepřítomný, a jak dlouho, zapisování těchto členů a 

předávání obecnímu úřadu jako podklad ke snížení 

odměny a výpočet skutečné odměny u 350 lidí - je v 

praxi téměř nerealizovatelné. Členové komise si sami 

potřebují např. odvolit ve svém okrsku, dojít si na 

oběd apod. V samotném zákoně tento výklad uveden 

není, měl by být vypuštěn i z důvodové zprávy, jinak 

budou úřady postupovat při výplatě odměn 

nejednotně. Např. ve vyhlášce č. 294/2012 k 

provedení některých ustanovení zákona o volbě 

prezidenta republiky je toto znění: „V případě, že se 

člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové 

volební komise některého z jednání komise 

nezúčastnil, obecní úřad a zastupitelský úřad celkovou 

výši odměny stanovenou podle odstavců 1 a 2 

poměrně zkrátí, a to podle evidence o jejich účasti na 

jednáních okrskové volební komise        a   zvláštní 

okrskové volební komise.“ 

 

Dosavadní výkladová praxe byla ta, že se odměna 

krátila, když se člen neúčastnil např. jednoho dne 

voleb, ne že nebyl přítomen do 2 tolerovaných hodin. 

To byli nepřítomní během hlasování postupně všichni 

– na základě dohody v komisi - tak, aby tam zůstala 

vždy nadpoloviční většina členů. 

 

Návrh nového znění: 
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Spíše by stálo za úvahu navrhnout navýšení odměny 

za účast na školení, než snižovat odměnu za neúčast. 

 

Připomínka: 

 

K označování členů komise  identifikací, kým byl člen 

delegován, či zda byl jmenován primátorem.  

 

Odůvodnění: 

 

Zdá se to v pořádku, ale většina lidí si stále myslí, že 

když je někdo delegován politickým subjektem, je 

zároveň i členem tohoto politického  subjektu. Může 

to způsobit  i narušení klidu v komisi či volební 

místnosti. Dále v případě různorodých koalic (koalice 

sdružení politických stran, hnutí a nezávislých 

kandidátů), bude složitější údaj správně označit. V 

případech, kdy je delegovaný člen na velmi nízké 

úrovni (řešili jsme zanedbaný vzhled, opilost člena 

komise a jeho nevhodné chování), hrozí negativní 

dopad i na subjekt, který v dobré vůli člena delegoval. 

 

Připomínka: 

 

Není dostatečně řešena ani účinná právní úprava v 

situacích, kdy člen komise delegovaný stranou svými 

výroky uráží voliče, chová se nevhodně, či je opilý 

nebo zanedbaný. Možnost, že si s ním poradí předseda 

komise, zůstává jen v teoretické úrovni, stejně jako 

možnost řešit tuto situaci se zmocněncem, aby ho 

ihned odvolal. Během hlasování již zmocněnci 

neberou telefony, protože mají za to, že své povinnosti 

splnili. 

 

Liberecký kraj Zásadní připomínky 

ZÁSADNÍ: K ČÁSTI PRVNÍ - změna zákona o 

volbách do Parlamentu ČR: 

 

 

 

Akceptováno. 
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V textu § 14a odst. 2 navrhujeme nahradit text s 

uvedení písmen „d) a e)“ textem „d), e) a f)“ .  

 

(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. d) a e) d), e) a f) 

může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do 

pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle 

zvláštního právního předpisu.5c) 

 

Zdůvodnění: Bodem 3 návrhu zákona se v § 14a odst. 

1 doplňuje písm. f) ukládající povinnost pověřeného 

obecního úřadu m.j. provést školení členů okrskových 

volebních komisí k zásadám hlasování. Jsme 

přesvědčeni, že i tuto činnost byl měl vykonávat 

výhradně zaměstnanec obce zařazené do pověřeného 

obecního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního 

právního předpisu, což by mělo být zákonem 

stanoveno. 

 

 

ZÁSADNÍ: K ČÁSTI DRUHÉ – změna zákona o 

volbách do zastupitelstev krajů:  

 

V textu § 13 odst. 2 navrhujeme doplnit písmeno „h)“, 

aby předmětné ust. znělo: 

 

(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). 

 

Zdůvodnění: Bodem 3 návrhu zákona se v § 13 odst. 1 

doplňuje písm. h) ukládající povinnost pověřeného 

obecního úřadu m.j. provést školení členů okrskových 

volebních komisí k zásadám hlasování. Jsme 

přesvědčeni, že i tuto činnost byl měla vykonávat 

výhradně osoba, která má osvědčení podle § 11 odst. 1 

písm. j), což by mělo být zákonem stanoveno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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ZÁSADNÍ: K ČÁSTI TŘETÍ – změna zákona o 

volbách do zastupitelstev obcí: 

 

V § 12 odst. 2 navrhujeme doplnit nové písmeno „k)“: 

 

„k) provádět školení členů okrskových volebních 

komisí k zásadám hlasování“ 

 

Zdůvodnění: Bodem 3 návrhu zákona se v § 12 odst. 1 

doplňuje písm. l) ukládající povinnost pověřeného 

obecního úřadu m.j. provést školení členů okrskových 

volebních komisí k zásadám hlasování. Jsme 

přesvědčeni, že i tuto činnost byl měl vykonávat 

výhradně zaměstnanec pověřeného obecního úřadu, 

který má osvědčení podle zvláštního právního 

předpisu, což by mělo být zákonem stanoveno. 

 

 

K ČÁSTI TŘETÍ – změna zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí: 

 

A) ZÁSADNÍ:  V §  4 odst. 1 navrhujeme za 

slova „a státní občan jiného státu, který v den voleb, a 

konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, 

dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, 

městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému 

pobytu“ doplnit slova „nebo má evidovaný přechodný 

pobyt“  a dále za slova „do zastupitelstva městského 

obvodu nebo městské části města se zvláštním 

postavením (dále jen "územně členěné statutární 

město") anebo městské části hlavního města Prahy 6) 

má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen 

k trvalému pobytu“ navrhujeme doplnit slova „ , 

případně má evidovaný přechodný pobyt“. 

 

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města 

nebo hlavního města Prahy má občan obce 4) za 

předpokladu, že jde o státního občana České 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Předkladatel vnímá potřebu provést navrženou změnu, 

nicméně jde o téma, které přesahuje stávající úzký 

tematický rozsah novely. Tematický rozsah je třeba 

pokud možno nerozšiřovat, aby nebylo ohroženo 

včasné přijetí novely. 
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republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se 

volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku 

nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo 

v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, 5) 

a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-

li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl 

věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě 

nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému 

pobytu nebo má evidovaný přechodný pobyt a jemuž 

právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 

Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve 

Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do 

zastupitelstva městského obvodu nebo městské části 

města se zvláštním postavením (dále jen "územně 

členěné statutární město") anebo městské části 

hlavního města Prahy 6) má právo volit ten volič, 

který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu, 

případně má evidovaný přechodný pobyt v tomto 

městském obvodu nebo městské části. 

 

 

Zdůvodnění: 

 

Usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 64A 6/2014 z 

19.9.2014 bylo přiznáno aktivní volební právo i 

občanovi členského státu EU s evidovaným 

přechodným pobytem na území ČR (v daném případě 

občana Slovenské republiky).  

 

V návaznosti na uvedené usnesení Krajského soudu v 

Brně, které podle našeho názoru má zásadní a obecný 

dopad pojmu „volič“,  se tedy voličem rozumí i státní 

občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se 

volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku 

nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo 

hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, 

nebo má evidovaný přechodný pobyt a jemuž právo 

volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
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republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 

mezinárodních smluv. 

 

Podotýkáme, že na tento závěr Krajského soudu v 

Brně z 19.9.2014 navázal i Krajský soud v Ústí nad 

Labem – pobočka v Liberci, který svým usnesením č.j. 

64A 2/2015 z 17.9.2015 zrušil rozhodnutí ředitele 

Krajského úřadu o vyslovení zániku mandátu 

zastupitele Statutárního města Liberec (státního 

občana Spolkové republiky Německo), který v době 

výkonu mandátu změnil původně trvalý pobyt cizince 

EU na evidovaný přechodný pobyt.  

 

Vzhledem k uvedenému usnesení Krajského soudu v 

Brně z 19.9.2014 a i k následné rozhodovací praxi 

soudů (např. Krajského soudu v Ústí nad Labem – 

pobočka v Liberci) jsme přesvědčeni, že je nezbytné 

změnit znění ust. § 4 odst. 1 m.j. i proto, aby bylo již 

při konání voleb do zastupitelstev obcí 2018 bez 

pochybností zřejmé, že pasivní volební právo je 

přiznáno i voličům - občanům členských států EU s 

evidovaným přechodným pobytem. 

 

 

 

 

 

B) ZÁSADNÍ: V § 17 odst. 1 navrhujeme za 

slova „je přihlášen k trvalému pobytu“ doplnit slova   

„ , případně má evidovaný přechodný pobyt“ . 

 

(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, případně má evidovaný 

přechodný pobyt  v obci na území České republiky a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Předkladatel vnímá potřebu provést navrženou změnu, 

nicméně jde o téma, které přesahuje stávající úzký 

tematický rozsah novely. Tematický rozsah je třeba 

pokud možno nerozšiřovat, aby nebylo ohroženo 

včasné přijetí novely. 
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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. 

 

Zdůvodnění:  Jsme přesvědčeni, že v důsledku 

Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 64A 6/2014 z 

19.9.2014, jímž bylo přiznáno aktivní volební právo i 

občanovi členského státu EU s evidovaným 

přechodným pobytem na území ČR, je třeba změnit i 

ust. § 17 odst. 1, aby členy okrskových volebních 

komisí mohli být i státní občané EU s evidovaným 

přechodným pobytem.   

 

 

 

C) ZÁSADNÍ: V § 22 odst. 1 písm. d) 

navrhujeme za slovo „věk“ doplnit slova „ke dni 

podání kandidátní listiny“ a slovo „povolání“ nahradit 

textem, který by limitoval volební strany, aby ve 

velkém rozsahu nebyly uváděny údaje mající agitační 

charakter. 

 

Zdůvodnění: 

 

Ust. § 22 odst. 1 písm. d) zák. o volbách do 

zastupitelstev obcí  stanoví jako povinné náležitosti 

kandidátní listiny m.j. „věk“ a „povolání“ kandidátů. 

 

Vzhledem ke stále se opakujícím chybám v 

nesprávném uvedení věku kandidátů na podané 

kandidátní listině navrhujeme v ust. § 22 odst. 1 písm. 

d) zák. o volbách do zastupitelstev obcí precizovat 

časový údaj pro uvedení věku kandidátů (tj. ke dni 

podání kandidátní listiny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely (daný 

především rozhodnutím NSS v kauze Kupka), může být 

zařazena do jiné novely volebních zákonů. 
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Nepříznivým trendem poslední doby, a to nejen v 

případě voleb do zastupitelstev obcí, je skutečnost, že 

volební strany do údaje o povolání kandidátů uvádějí 

značné množství informací i o mimopracovní činnosti 

kandidáta, jeho aktivitách, sportovních, uměleckých 

aj. úspěších, a to i z velmi dávné minulosti, přičemž 

tuto část tuto část kandidátní listiny vnímají jako 

prostor pro volební agitaci. Důsledkem tohoto dosud 

legislativně neregulovaného stavu je mnohdy 

nezbytnost přizpůsobování velikosti hlasovacího lístku 

a velikosti písma na hlasovacím lístku takovému 

množství údajů.   

 

Považujeme za zcela nezbytné, a to již pro konání 

voleb do zastupitelstev obcí 2018, aby stávající údaj 

„povolání“ byl nahrazen jiný textem, který bude 

volební strany omezovat v uvádění nadbytečných 

údajů majících spíše agitační charakter. 

 

Tento náš návrh též opíráme o usnesení Krajského 

soudu Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, čj.   64A 

20/2014, z 13. listopadu 2014, který posuzoval návrh 

navrhovatelů na vyslovení neplatnosti voleb do 

zastupitelstva města Jablonec nad Nisou a na 

neplatnost volby kandidátů, a to v souvislosti s 

uvedením rozsáhlých údajů o činnosti kandidátů v 

části údajů o povolání kandidátů na hlasovacím lístku 

jedné z volebních stran. V předmětném usnesení se 

m.j. uvádí – cit.: „ ...  

„Soud konstatuje, že text volebního zákona nepodává 

žádné bližší vymezení toho, co je třeba za povolání 

považovat. Upřesnění tohoto označení nelze ani 

analogicky nalézt v jiných obdobných předpisech 

upravujících volby do jiných zastupitelských orgánů, 

jak na to správně odkázal ve svém vyjádření Městský 

úřad v Jablonci nad Nisou. Význam označení povolání 

uváděného u jednotlivých kandidátů na hlasovacím 
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lístku tak je třeba hledat v souvislosti s jinými 

upřesňujícími údaji uváděnými u kandidátů, jako je 

jejich věk či místo bydliště. Označení povolání by tak 

mělo voliči sdělovat, co je jeho základním či 

nejvýznamnějším 

zdrojem obživy, jaká činnost určuje jeho sociální 

status. Nelze přitom vycházet z ustanovení § 5 

písmeno f) zákona o zaměstnanosti, jak dovozoval 

navrhovatel, neboť toto vymezení se vztahuje pouze 

na pracovní činnosti. Nezařaditelnými by se pak stali 

důchodci, studenti, matky v domácnosti a koneckonců 

i nezaměstnaní.  

[...] 

Nad rámec potřebného soud uvádí, že je namístě, aby 

bylo do budoucna k takovému rozšiřování informací o 

kandidátech volebních stran přistupováno nanejvýš 

zdrženlivě, neboť jakkoliv zde na straně jedné chybí 

přesné zákonné vymezení označení povolání, na straně 

druhé nelze přehlédnout, že to, co má v současnosti 

podobu jakýchsi „nadlimitních“ informací o 

jednotlivých kandidátech, může do budoucna 

informačně expandovat a přerůst do přímé volební 

agitace prováděné prostřednictvím hlasovacího 

lístku.“ 

 

Samozřejmě, že bychom přivítali, aby přesnější 

vymezení údaje o povolání, které by bránilo ve 

zneužívání údaje o povolání k volební kampani a též 

stanovení časového údaje pro uvedení věku kandidátů 

na kandidátní listině / přihlášce k registraci  bylo 

předmětným návrhem zákona upraveno i v ostatních 

volebních zákonech.  

 

Doporučující připomínky 

 

 

K ČÁSTI ČTVRTÉ – změna zákona o volbách do 

Evropského parlamentu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 
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Předpokládáme-li správně, v návaznosti na naše výše 

uvedené návrhy a v souvislosti s navrhovaným 

vložením nového písm. e) v § 14 (ukládajícího 

povinnost pověřeného obecního úřadu m.j. provést 

školení členů okrskových volebních komisí k zásadám 

hlasování), není z naší strany třeba navrhovat doplnění 

k provádění této činnosti výhradně zaměstnancem 

pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle 

zvláštního právního předpisu, neboť stávající platné 

ust. § 7 odst. 3 zák. o volbách do Evropského 

parlamentu stanoví – cit.: „(3) Zaměstnanci kraje 

zařazení do krajských úřadů a zaměstnanci obce 

zařazení do pověřených obecních úřadů mohou 

vykonávat činnosti podle tohoto zákona, pouze pokud 

mají osvědčení o způsobilosti na úseku voleb podle 

zvláštního právního předpisu.6)“ 

 

 

není v tomto ohledu třeba novelizovat, protože tuto 

záležitost již upravuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardubický kraj Doporučující připomínky: 

 

1. Je-li dán požadavek, aby na školeních 

okrskových volebních komisí byla povinná účast i 

místopředsedy komise, přičemž tento spolu s 

předsedou a zapisovatelem podstupuje „riziko“ 

krácení odměny o třetinu v případě neúčasti na 

školení, měla by být v prováděcích vyhláškách k 

volebním zákonům odstupňována navýšením i výše 

zvláštní odměny za výkon funkce místopředsedy ve 

srovnání s výší odměny „běžného“ člena okrskové 

volební komise.  

2. Rovněž navrhujeme plošné navýšení 

zvláštních odměn pro všechny členy okrskových 

volebních komisí, zvláště pak v případě dvoukolových 

voleb, u nichž je základní částka odměny při konání II. 

kola v současné době navýšena o pouhých 200,- Kč, 

což se zcela vymyká současným cenovým i mzdovým 

poměrům. 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí. 
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Kraj Vysočina Zásadní připomínky 

 

1. Připomínka k Čl. I bodu 2, Čl. III bodu 2, Čl. 

V bodu 2 a Čl. VII bodu 2: 

Navrhujeme následující znění nově doplňovaného § 

12 odst. 3 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, § 11 odst. 1 písm. o) zákona 

č. 130/2000 Sb.,  

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, § 10 odst. 1 písm. i) zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, § 13 písm. i) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách  

do Evropského parlamentu a o změně některých 

zákonů a úpravu stávajícího znění § 11 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů: 

„ve spolupráci s pověřeným obecním úřadem zajišťuje 

a provádí školení členů okrskových volebních komisí 

k zásadám hlasování a zajišťuje školení ke zpracování 

výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad“ 

Má-li se krajský úřad podílet na školení vybraných 

členů okrskových volebních komisí, jehož organizace 

závisí na místních podmínkách, zavedené praxi a 

dohodě mezi těmito volebními orgány (jak je uvedeno 

v důvodové zprávě), považujeme za vhodné text 

citovaného ustanovení v tomto duchu upravit. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

2. Připomínka k Čl. I bodu 3, Čl. III bodu 3, Čl. 

V bodu 3, Čl. VII bodu 3 a Čl. IX bodu 2: 

Navrhujeme následující znění nově doplňovaného § 

14a odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, § 13 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 130/2000 Sb.,  

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, § 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

 

 

Vysvětleno. Připomínkové místo odstupuje od zásadní 

připomínky, byť formulaci nově doplňovanou na úvod 

ustanovení („v případě potřeby poskytuje nezbytnou 

součinnost“) nedoporučuje pro neurčitost a 

nejednoznačnost, protože by mohla vnést nejasnost, 

kdo je nositelem nebo má být nositelem  vyjádření 

potřeby na součinnost (ČSÚ nebo obec III nebo školená 

obec), a to i z pohledu odpovědnosti za toto vyjádření. 

Kraj Vysočina si uvědomuje, že i  (původně 

navrhované) řešení („se podílí na“) nedefinuje zcela 

přesně povinnosti a odpovědnosti jednotlivých 

subjektů, předpokládá však existenci ujednání mezi 

subjekty, kde lze vymezit rozsah očekávané spolupráce 

a povinnosti jednotlivých stran a minimálně tak ujištění 

krajů o tom, že je potřebné školení zajištěno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. Stanovuje se pravidlo 

obdobné právní úpravě obsažené v zákoně o volbě 

prezidenta republiky. 
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zákonů, § 14 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o 

volbách  

do Evropského parlamentu a o změně některých 

zákonů a úpravu stávajícího znění § 12 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů: 

„ve spolupráci s krajským úřadem zajišťuje a provádí 

školení členů okrskových volebních komisí k zásadám 

hlasování a zajišťuje školení ke zpracování výsledků 

voleb, které provádí Český statistický úřad“ 

Má-li se krajský úřad podílet na školení vybraných 

členů okrskových volebních komisí, jehož organizace 

závisí na místních podmínkách, zavedené praxi a 

dohodě mezi těmito volebními orgány (jak je uvedeno 

v důvodové zprávě), považujeme za vhodné text 

citovaného ustanovení v tomto duchu upravit. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

3. Připomínka k Čl. I bodu 4, Čl. III bodu 4, Čl. 

V bodu 4, Čl. VII bodu 4, Čl. IX bodu 3  

Navrhujeme následující znění nově doplňovaného 

textu § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, § 15 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů a o změně některých zákonů, § 15 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, § 16 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách  

do Evropského parlamentu a o změně některých 

zákonů a § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., 

o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů: 

„a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž 

účast na školení je povinná, o termínu a povinnosti 

zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému 

zjišťování a zpracování výsledků hlasování“  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

4. Připomínky k Čl. I bodu 9, Čl. III bodu 9, Čl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. Místopředseda bude povinně 
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V bodu 9, Čl. VII bodu 9, Čl. IX bodu 6: 

Navrhujeme, aby povinnost účastnit se školení 

okrskových volebních komisí byla zúžena pouze na 

předsedu a zapisovatele okrskových volebních komisí.  

Ačkoliv důvodová zpráva uvádí, že vlivem účasti 

místopředsedy na školení okrskových volebních 

komisí nedojde k navýšení nákladů na volby, 

dovolujeme si tento závěr rozporovat. Účastí 

místopředsedů na školení okrskových volebních 

komisí dojde k navýšení počtu zúčastněných osob, 

vlivem čehož nebudou stávající kapacity dosud 

využívaných přednáškových místností postačovat a 

bude třeba pronájem místností opakovat. Rovněž 

dojde k navýšení výdajů na refundaci mezd dalších 

členů okrskových volebních komisí.  

Současně dáváme na zvážení, aby členům komisí, 

kteří se nebudou povinně účastnit školení okrskových 

volebních komisí, byla nabídnuta možnost školení 

formou e-learningu. 

Povinnost uvedení jména, příjmení, funkce v okrskové 

volební komisi a údaj  

o tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena delegoval, 

nebo že se jedná o člena jmenovaného starostou, 

doporučujeme zařadit jako samostatný odstavec do 

příslušných ustanovení jednotlivých volebních zákonů 

týkajících se „volební místnosti“.  

„Obecní úřad 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, která politická strana, politické 

hnutí nebo koalice nebo který nezávislý kandidát člena 

delegoval, nebo že se jedná o člena jmenovaného 

starostou.“ 

Zapisovatelé okrskových volebních komisí by údaje o 

členech okrskové volební komise získávali od 

obecního úřadu. Považujeme za vhodné, aby 

školen; refundace budou zmíněny v důvodové zprávě; 

zajištění identifikace členů OVK bude svěřeno 

obecnímu úřadu. 
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povinnost označení členů okrskových volebních 

komisí byla stanovena obecnímu úřadu, který zajišťuje 

vybavení volební místnosti.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

5. Navrhujeme do níže uvedených ustanovení 

doplnit pravomoc krajského úřadu provádět kontrolu 

nejen v době hlasování, ale i v době, kdy okrsková 

volební komise sčítá výsledky hlasování. § 12 odst. 3 

písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.,  

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, § 11 odst. 1 písm. 

m) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách  

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a 

§ 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů.  

„kontroluje průběh hlasování ve volebních 

místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními 

komisemi“ 

Tuto připomínku považujeme za zásadní zejména z 

důvodu potřeby zvýšení počtu osob, které jsou 

příslušné k provádění kontrol sčítání výsledků 

hlasování při volbách do zastupitelstev obcí. Nezřídka 

se setkáváme s požadavky voličů směřujících k účasti 

kontrolního orgánu, který by zajistil korektnost sčítání 

výsledků hlasování.   

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

 

 

 

Akceptováno, pokud jde o zákon o volbách do 

zastupitelstev obcí (v zákoně o volbách do Parlamentu 

a v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů je 

pravomoc již obsažena - § 21a odst. 1, resp. § 36 odst. 

1). 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínka 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

§ 14a odst. 2 Navrhujeme za slovní spojení „činnosti 

podle odst. 1 písm. d) a e)“doplnit písm. f). 

Cílem novely je zejména zajištění profesionality 

plnění úkolů okrskových volebních komisí. Zastáváme 

proto názor, že zajištění  

a provádění školení členů okrskových volebních 

komisí k zásadám hlasování by měl provádět 

zaměstnanec, který má osvědčení  

 

 

Akceptováno. 
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o způsobilosti na úseku voleb podle zvláštního 

předpisu (obdobná úprava je v zákoně č. 275/2012 

Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

(„zákon o volbě prezidenta“). 

§ 14e Navrhujeme zařadit nový odst. 7 s textem: „ 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce 

na první zasedání okrskové volení komise bez 

omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu 

a starosta povolá náhradníka téže politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní 

listina pro volby do Poslanecké sněmovny byla 

zaregistrována v příslušném volebním kraji nebo 

náhradníka téže politické strany, politického hnutí 

nebo koalice nebo nezávislého kandidáta, jejichž 

přihláška k registraci byla zaregistrována  pro volby 

do Senátu v příslušném volebním obvodu, popřípadě 

jmenuje nového člena okrskové volební komise.“ a 

posunutí číselné řady pro další odstavec. 

V praxi dochází k situacím, kdy delegovaní zástupci 

se nedostaví bez omluvy na první zasedání okrskové 

volební komise a starosta do poslední chvíle před 

zahájením hlasování neví, zda bude muset okrskovou 

volební komisi doplňovat -  obdobná právní úprava je 

v zákoně o volbě prezidenta republiky. 

§ 14f odst. 3 Za druhou větu navrhujeme doplnit text: 

„V průběhu hlasování a sčítání hlasů musí být ve 

volební místnosti přítomen buď předseda nebo 

místopředseda.“ 

Při kontrole průběhu hlasování se často setkáváme se 

situacemi, kdy ve volební místnosti není přítomen 

předseda okrskové volební komise, ani její 

místopředseda, který by měl předsedu v jeho 

nepřítomnosti zastupovat. 

 

Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

§ 13 odst. 2 Navrhujeme za slovní spojení „činnosti 

podle odst. 1 písm. b)“doplnit písm. h). 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely, může být 

zařazena do jiné novely volebních zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. Bude doplněno ustanovení 

„Předsedu okrskové volební komise zastupuje v době 

jeho nepřítomnosti místopředseda okrskové volební 

komise.“, které má obdobný účinek. 
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Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 

§ 17 Navrhujeme zařadit nový odst. 6 s textem: „ 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce 

na první zasedání okrskové volení komise bez 

omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu 

a starosta povolá náhradníka téže politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní 

listina byla zaregistrována v příslušném volebním 

kraji pro volby do zastupitelstva kraje, popřípadě 

jmenuje nového člena okrskové volební komise.“ a 

posunutí číselné řady pro další odstavec. 

Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 

§ 18 odst. 3 Za druhou větu navrhujeme doplnit text: 

„V průběhu hlasování a sčítání hlasů musí být ve 

volební místnosti přítomen buď předseda nebo 

místopředseda.“ 

Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 

 

Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

§ 12 odst. 2 Navrhujeme zařadit nové písm. a) s 

textem: „zajišťovat činnosti podle § 12 odst. 1 písm. 

l)“ a posunutí písemného označení dalších bodů. 

Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 

§ 17 Navrhujeme zařadit nový odst. 6 s textem: „ 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce 

na první zasedání okrskové volení komise bez 

omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu 

a starosta povolá náhradníka téže volební strany, 

jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro 

volby do příslušného zastupitelstva obce, popřípadě 

jmenuje nového člena okrskové volební komise.“ a 

posunutí číselné řady pro další odstavec. 

Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 

§ 18 odst. 3 Za druhou větu navrhujeme doplnit text: 

„V průběhu hlasování a sčítání hlasů musí být ve 

volební místnosti přítomen buď předseda nebo 

místopředseda.“ 

Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 
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Zákon č. 62/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

§ 18 Navrhujeme zařadit nový odst. 7 s textem: „ 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce 

na první zasedání okrskové volení komise bez 

omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu 

a starosta povolá náhradníka téže politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní 

listina byla zaregistrována pro volby do Evropského 

parlamentu, popřípadě jmenuje nového člena okrskové 

volební komise.“ a posunutí číselné řady pro další 

odstavec. 

Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 

§ 19 odst. 3 

Za druhou větu navrhujeme doplnit text: „V průběhu 

hlasování a sčítání hlasů musí být ve volební místnosti 

přítomen buď předseda nebo místopředseda.“ 

Odůvodnění stejné jako u zákona č. 247/1995 Sb. 

Olomoucký kraj Zásadní připomínky 

 

1. K Části PRVNÍ, Čl. I, bodu 4. /§ 14c odst. 1 

písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.,  o volbách 

do Parlamentu ČR a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů/: Z navrhované úpravy 

/tj. doplnění textu o povinnost informovat 

příslušné členy okrskové volební komise 

(dále také jen „OVK“) o školení/ není 

zřejmé, v jaké lhůtě mají být daní členové o 

své účasti na školení vyrozuměni. V současné 

době je mnohdy v praxi pozvánka na školení 

členu OVK doručena na prvním zasedání 

OVK a dané školení pak proběhne v ten 

samý den. Je tedy otázkou, zda v případě 

novelizace daného ustanovení bude možné 

pozvánku na školení doručit členovi OVK až 

 

 

 

Akceptováno jinak.  

V zákoně bude uvedeno, že při vyrozumívání členů 

okrskové volební komise postupuje starosta obdobně 

jako při zaslání oznámení o svolání prvního zasedání 

okrskové volební komise. 
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v den prvního zasedání OVK a současně i 

v tento den školení realizovat. 

Výše uvedenou připomínku analogicky 

uplatňujeme i v případě ČÁSTI DRUHÉ, Čl. 

III, bodu 4.; ČÁSTI TŘETÍ, Čl. V, bodu 4.; 

ČÁSTI ČTVRTÉ, Čl. VII, bodu 4. a ČÁSTI 

PÁTÉ, Čl. IX, bodu 3. daného materiálu 

„Návrh zákona, kterým se mění volební 

zákony“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K Části PRVNÍ, Čl. I, bodu 9. (§ 14f zákona 

č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu 

ČR a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů): 

 Ve třetí větě navrhovaného textu § 

14f odst. 4 tohoto zákona 

navrhujeme doplnit za spojení 

„předseda nebo místopředseda 

určen“ slovo „losem“, aby dané 

ustanovení bylo v souladu s § 14f 

odst. 3 daného zákona. 

 K problematice krácení odměny 

člena OVK je pak nutno uvést, že 

samotná výše odměny není v daném 

zákoně definována a je upravena až 

v prováděcí vyhlášce k tomuto 

zákonu, a to včetně krácení této 

odměny. Přijetím navrhované 

úpravy zákona o volbách do 

Parlamentu ČR tak bude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. Ustanovení o krácení odměny o 

třetinu při neúčasti na školení bude upraveno tak, že při 

neúčasti na školení se vyplácí odměna, která by 

náležela členovi okrskové volební komise, který 

povinnost účastnit se školení nemá. 
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problematika odměny řešena 

nesystematicky.  

 Výši navrhované sankce za neúčast 

na školení považujeme za příliš 

vysokou, navrhujeme krácení 

maximálně o ¼ v případě konání 

jednokolových voleb a o 1/6 

v případě dvoukolových voleb. 

 Dále upozorňujeme na skutečnost, 

že v současné době se v praxi 

většinou školí předseda OVK a 

zapisovatel (tak tomu je 

v Olomouckém kraji), v nyní 

navrhované úpravě je povinnost 

účasti na školení zakotvena i pro 

místopředsedu OVK. Navýšení 

počtu lidí, pro které bude dané 

školení povinné, tak může v praxi 

navýšit finanční náklady na 

organizaci voleb (tj. zejména nárůst 

refundací za mzdy daných osob, 

nárůst nákladů za realizaci 

samostatného školení – např. 

pronájem prostor).  

 Rovněž není z navrhované úpravy 

zřejmé, zda bude v praxi i nadále 

možné realizovat náhradní školení 

(Krajský úřad Olomouckého kraje 

tuto praxi v současné době aplikuje).  

 Dále pak navrhujeme do zákona 

zakotvit, který volební orgán má 

starostovi obce sdělit, která osoba se 

 

 

 

Rozpor. Ustanovení o krácení odměny o třetinu při 

neúčasti na školení bude upraveno tak, že při neúčasti 

na školení se vyplácí odměna, která by náležela členovi 

okrskové volební komise, který povinnost účastnit se 

školení nemá. 

 

 

 

Akceptováno. Navýšení refundací bude zmíněno 

v důvodové zprávě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. Do důvodové zprávy bude 

doplněno, že existuje možnost účastnit se náhradního 

školení. 

 

 

 

Akceptováno. Bude doplněno ustanovení, podle 

kterého to pověřený obecní úřad sdělí obecnímu úřadu. 
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školní nezúčastnila. 

 Také navrhujeme v zákoně výslovně 

upravit, zda je možné danou osobu 

z účasti na školení omluvit např. 

z důvodu nemoci nebo proto, že není 

uvolněna na danou dobu ze 

zaměstnání.  

 V souvislosti s povinnou účastí 

místopředsedy na školení měla by 

být navýšena odměna za výkon 

funkce a měla by být větší než 

odměna za výkon funkce člena 

komise, protože má zákonem 

stanovených víc povinností než člen 

komise. 

Výše uvedené připomínky analogicky 

uplatňujeme i v případě ČÁSTI DRUHÉ, Čl. 

III, bodu 9.; ČÁSTI TŘETÍ, Čl. V,  bodu 9.; 

ČÁSTI ČTVRTÉ, Čl. VII, bodu 9.  a ČÁSTI 

PÁTÉ, Čl. IX, bodu 6. daného materiálu 

„Návrh zákona, kterým se mění volební 

zákony“.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

3. K Části TŘETÍ, Čl. V, bodu 5  (§ 17 odst. 5 

písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

V souvislosti s novelizací tohoto ustanovení 

upozorňujeme na skutečnost, že v zákoně č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

 

 

Rozpor. Možnost omluvy vyvolává nutnost uspořádat 

náhradní termín školení, což zvyšuje náklady. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. Připomínce se následně vyhoví zvýšením 

odměn členů okrskové volební komise (novelou 

vyhlášky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Dikce ustanovení bude sjednocena 

s obdobnými ustanoveními ostatních volebních zákonů. 
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obcí jsou uvedeny jiné důvody pro zánik 

mandátu člena OVK z důvodu nepřítomnosti 

ve volební místnosti než v ostatních 

volebních zákonech. Např. v zákoně č. 

247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 

v ustanovení § 14e odst. 6 písm. f) je 

uvedeno, že mandát člena OVK zaniká „ve 

dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové 

volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost trvá déle než 2 hodiny“. Naproti 

tomu podle zákona č. 491/2001 Sb. mandát 

zaniká členovi komise v případě, je 

nepřítomný ve volební místnosti bez souhlasu 

volební komise déle než 3 hodiny (se 

souhlasem komise tedy může jeho 

nepřítomnost trvat např. i 5 hodin). Vzhledem 

k uvedenému navrhujeme sjednotit úpravy 

zániku mandátu člena OVK ve výše 

citovaných zákonech.  

Tato připomínka je zásadní. 

Doporučující připomínky 

 

Nad rámec navrhované úpravy doporučujeme ve 

volebních zákonech upravit následující: 

 

1. Doporučujeme ve volebních zákonech 

sjednotit ve všech volbách problematiku 

přítomnosti zaměstnanců krajů zařazených do 

krajského úřadu v místnosti, kde se sčítají 

výsledky hlasování. Tato problematika není 

řešena jednotným způsobem a při souběhu 

voleb nastávají problémy. V některých 

volbách mohou být uvedeni zaměstnanci ve 

volební místnosti při sčítání výsledků 

hlasování, v některých nemohou, ale mohou 

provádět kontrolu při sčítání hlasů, ve 

volbách do zastupitelstev obcí v místnosti být 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí. 
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nemohou. 

2. Doporučujeme do volebních zákonů zakotvit 

povinnost volebního orgánu informovat 

starosty obcí o zmocněncích, kteří mohou 

delegovat do komisí členy a náhradníky. 

Starostové obcí s výjimkou voleb do 

Evropského parlamentu a volby prezidenta 

ČR nemají informaci o osobách, které mohou 

delegovat členy komise (ostatní volební 

zákony, tedy kromě o volbách do Evropského 

parlamentu a volbě prezidenta republiky, 

takovou povinnost volebním orgánům 

nestanoví). 

3. Doporučujeme legislativně zakotvit řešení 

situace, kdy se delegovaný člen volební 

komise poprvé dostaví do volební místnosti 

až po zahájení voleb (v současné době je toto 

alespoň řešeno pouze zákonem o volbě 

prezidenta republiky) a domáhá se složení 

slibu člena komise. 

 

Zlínský kraj Zásadní připomínka 

 

1. K § 14f odst. 4 zák. č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu ČR, k § 18 odst. 4 zák. č. 

130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, k § 

18 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí, k § 19 odst. 4 zák. č. 62/2003 Sb., 

o volbách do Evropského parlamentu, k § 17 odst. 5 

zák. č. 275/2012 o volbě prezidenta republiky, dle 

kterých shodně: „Předsedové, místopředsedové a 

zapisovatelé okrskových volebních komisí budou 

povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k 

systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. 

Neúčast na školeních bude postihována snížením 

zvláštní odměny člena komise o jednu třetinu.“  

požadujeme nahradit navržené znění tímto: 

„Zapisovatel na prvním zasedání okrskové volební 

Vysvětleno, připomínka není předmětem rozporu. 
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komise ve spolupráci s členy okrskové volební 

komise, určí dva členy okrskové volební komise, kteří 

se zúčastní školení k zásadám hlasování a k systému 

zjišťování a zpracování výsledků hlasování. Tito 

členové jsou garanty správného zpracování výsledků 

voleb za okrsek a zvláštní odměna člena okrskové 

volební komise se jim při účasti na školení zvyšuje o 

25% ze základní částky“. 

 

Odůvodnění:  

 

a) Předseda a místopředseda OVK jsou funkce, 

o kterých se rozhodne losem na 1. zasedání OVK. 

Nejedná se tedy o ty, kteří jsou v OVK nejschopnější, 

ve volební problematice mají největší znalosti či mají 

s průběhem voleb nejvíce zkušeností. 

b) Navrhované krácení odměny za neúčast na 

školení OVK k zásadám hlasování o 1/3 je 

neobjektivní a nesprávné. Není správně navázáno na 

jiná krácení odměny za neúčast při volbách, a to z 

důvodu celkového počtu hodin, kdy tito členové OVK 

zajišťují další úkoly (nejen ve volebních dnech). 

Rovněž toto ustanovení povede k problémům s 

obsazením komisí, zejména v případě náhlého 

odstoupení z funkce (tím náleží odměna jako členu 

OVK bez krácení) nebo odstoupení z členství v OVK. 

Je nutné přihlédnout k možné neúčasti na školení ČSÚ 

z objektivních či lidsky pochopitelných důvodů, jako 

např. nemoc, lékařské vyšetření, úmrtí či pohřeb v 

rodině aj.  

c) Dále není řešeno, jak se bude postupovat v 

případě, že se předseda nebo místopředseda vzdá 

funkce v době těsně před školením ČSÚ. Svolat 

okamžitě členy OVK a znovu losovat a následně 

předpokládat, že se člen zúčastní školení, je nereálné, 

protože členové OVK jsou většinou studenti, kteří 

studují mimo trvalé bydliště, zaměstnanci atd. 

Svaz měst a obcí České republiky Zásadní připomínky  
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1. k čl. I bod 5, k čl.  III bod 5, k čl. V bod 5, k 

čl. VII bod 5, k čl. IX bod 7 

 

Nesouhlasíme se sjednocením doby nepřítomnosti, po 

jejímž uplynutí dochází k zániku členství v okrskové 

volební komisi, na 2 hodiny. Navrhujeme sjednotit 

dobu nepřítomnosti na 3 hodiny.  

 

Odůvodnění: 

Doba nepřítomnosti by byla sjednocena dle dosavadní 

úpravy zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obcí, 

zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 

parlamentu a zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky. V případě voleb do 

zastupitelstev obcí je nutné umožnit i členům OVK 

volit, neboť pro komunální volby nelze vystavit 

voličský průkaz. Pro člena OVK může být problém ve 

lhůtě 2 hodin stihnout odvolit v místě trvalého 

bydliště. S ohledem na skutečnost, že dle dosavadní 

právní úpravy byla lhůta 3 hodiny uvedena ve třech 

zákonech, a lhůta 2 hodiny pouze ve dvou zákonech, 

není důvod členům OVK za situace, kdy je 

problematické obsadit komise, jejich činnost ještě více 

ztěžovat.  

 

2. k čl. I bod 6, k čl. III. bod 6, k čl. V bod 6, k 

čl. VII bod 6, k čl. IX bod 8 

 

V této části navrhujeme formulačně sjednotit postup 

starosty obce v případě, kdy zapisovatel přestal 

vykonávat svoji funkci. Ve výše uvedených 

ustanovení zákonů je tento postup upraven odlišně, 

pro sjednocení navrhujeme použít větu třetí § 18 odst. 

7 zákona o volbách do Evropského parlamentu: 

„Starosta odvolá zapisovatele, který přestane 

vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na 

jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.“ 

 

Rozpor. Dikce ustanovení bude sjednocena 

s obdobnými ustanoveními ostatních volebních zákonů 

směrem ke 2 hodinám nepřítomnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Bude využito ustanovení ze zákona o 

volbách do Evropského parlamentu. 
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Odůvodnění: 

Touto definicí se sjednotí ustanovení uvedených 

volebních zákonů a posílí se pozice starosty v případě, 

že zapisovatel řádně nevykonává svoji funkci. 

Jmenování a odvolání je jediným efektivním nástroj 

jek může starosta obce ovlivnit řádný výkon činnosti 

OVK.  

 

3. k čl. I bod 9, k čl. III bod 9, k čl. V bod 9, k 

čl. VII bod 9, k čl. IX bod 6 

 

Zásadně nesouhlasíme s krácením zvláštní odměny o 

jednu třetinu, pokud se zapisovatel, předseda a 

místopředseda nezúčastní školení k zásadám hlasování 

a k systému zjišťování a zpracování výsledků 

hlasování, aniž by byla dána možnost řádné omluvy. 

Navrhujeme doplnit za text: „Nezúčastní-li se“ text: 

„bez omluvy“.  

 

Odůvodnění: 

Se stanovením povinnosti účasti na školení lze 

souhlasit a školení vnímáme jako potřebné. Nelze 

však postihovat povinné subjekty, pokud jim v účasti 

brání závažné důvody. Již dnes vylosovaný předseda 

OVK funkci v řadě případů odmítá přijmout. Někdy je 

problém i s uvolňováním od zaměstnavatele, byť se 

jedná o výkon funkce ve veřejném zájmu. Rovněž 

mohou nastat zdravotní problémy, které neumožní 

účast na školení. Krácení odměny i v případě, kdy 

existuje omluvitelný důvod a školení je nahrazeno 

jinou formou (např. instruktážní video, individuální 

konzultace), je za současné situace nepřijatelné a 

demotivující. Rovněž nelze připustit krácení odměny u 

místopředsedy, který je za současné právní úpravy 

finančně ohodnocen stejně jako řadový člen OVK, a 

přitom je mu stanovena nová povinnost, jejíž 

nesplnění je sankcionováno krácením odměny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpor. Ustanovení o krácení odměny o třetinu při 

neúčasti na školení bude upraveno tak, že při neúčasti 

na školení se vyplácí odměna, která by náležela členovi 

okrskové volební komise, který povinnost účastnit se 

školení nemá. Sankce za neúčast na povinném školení 

je institutem, který má přispět k tomu, aby povinnost 

účastnit se školení byla plněna. 
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4. k čl. I bod 9, k čl. III bod 9, k čl. V bod 9, k 

čl. VII bod 9, k čl. IX bod 6 

 

Nesouhlasíme s uváděním údaje o tom, která politická 

strana, politické hnutí, nebo koalice, nebo který 

nezávislý kandidát člena OVK delegoval, nebo že se 

jedná o člena jmenovaného starostou. Žádáme, aby 

text: „a údaj o tom, která politická strana, politické 

hnutí nebo koalice člena delegovala, nebo že se jedná 

o člena jmenovaného starostou.“ byl vypuštěn.  

 

Odůvodnění: 

Voliči v případě tohoto označení nebudou rozlišovat, 

zde člen OVK je členem delegujícího subjektu, jeho 

příznivcem, nebo členem bez jakékoliv vazby na 

delegující subjekt. Taková situace může vyvolávat 

negativní reakce ve volební místnosti. Současně je 

nutné upozornit na zvyšující se ochranu osobních 

údajů, když politický postoj je dokonce údajem 

citlivým. Z důvodové zprávy není zřejmé, jak by 

uvedení delegujícího subjektu u konkrétního člena 

OVK mohlo přispět ke zkvalitnění činnosti OVK.  

 

5. K čl. V bod 10 

 

Navrhujeme text: „s formátem A4“ nahradit textem: „s 

formátem A3“. 

 

Odůvodnění: 

Volby do zastupitelstev obcí jsou z hlediska sčítání 

odevzdaných hlasů nejnáročnější ze všech druhů 

voleb. Z toho důvodu u tohoto druhu voleb hrozí 

největší množství chyb, přičemž takové chyby s 

ohledem na menší počty voličů, než u jiných druhů 

voleb, mají daleko větší důsledky, a tedy spíše mohou 

ovlivnit výsledky voleb do jednotlivých zastupitelstev 

obcí. Proto důvody, pro které se zavádí jednostranný 

 

 

 

 

 

Akceptováno. V zákoně bude stanoveno, že při 

identifikaci člena okrskové volební komise bude 

uvedeno to, zda je delegován politickou stranou nebo 

jmenován starostou (údaj o tom, která konkrétní 

politická strana delegaci provedla, nebude uveden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. Úprava by vyvolala 

dodatečné finanční náklady. 
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hlasovací lístek u voleb do Poslanecké sněmovny, 

zastupitelstev krajů a Evropského parlamentu, tím 

spíše platí pro volby do zastupitelstev obcí. 

Oboustranný hlasovací lístek by tak měl být umožněn 

pouze u formátu A3, A2, A1 a A0, ale i zde by měl 

být nepovinný, bude-li možné vytisknout hlasovací 

lístek jednostranně. 

 

6. K čl. I bod 13 

 

Navrhujeme za text: „adresy místa trvalého pobytu“ 

doplnit text: „a číslo občanského průkazu nebo 

cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se 

jedná“. 

 

Odůvodnění: 

Požadavek na uvedení čísla občanského průkazu nebo 

cestovního pasu byl do zákona o volbě prezidenta 

vložen na základě názoru Ústavního soudu 

vyjádřeného v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 27/12, že by z 

petice mělo být zřejmé, že podpis učinila skutečně 

daná osoba a nejen někdo, kdo zná její osobní údaje. 

V tomto směru by neměl být činěn rozdíl mezi 

požadavky na kandidáta na prezidenta a na kandidáta 

na senátora. 

 

 

7. K § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., 

navrhujeme text:  ….. „a místo, kde je přihlášen k 

trvalému pobytu“, nahradit textem: ….  „adresa místa 

trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo 

cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se 

jedná“. 

 

Odůvodnění: 

Navrhuje se sjednotit podobu petice s úpravou petice 

dle zákona o volbě prezidenta (§ 25 odst. 3 z. č. 

275/2012 Sb.). Požadavek na uvedení čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely, může být 

zařazena do jiné novely volebních zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. Bude stanovena nutnost uvést 

adresu místa trvalého pobytu. 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YSTG)



 

 69 

občanského průkazu nebo cestovního pasu byl do 

zákona o volbě prezidenta vložen na základě názoru 

Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

27/12, že by z petice mělo být zřejmé, že podpis 

učinila skutečně daná osoba a nejen někdo, kdo zná 

její osobní údaje. V tomto směru by neměl být činěn 

rozdíl mezi požadavky na kandidáta na prezidenta a na 

kandidáta na zastupitele. 

 

8. K § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 

Sb., a k § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., 

navrhujeme text: …“nejméně 6“ nahradit textem: 

…“nejméně 5“. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o návrh na sjednocení minimálního počtu 

členů okrskových volebních komisí s počtem voličů 

ve volebních okrscích vyšším jak 300 s úpravou, která 

je v zákonech č. 247/1995 Sb. (§ 14c odst. 1 písm. c), 

č. 62/2003 Sb. (§ 16 odst. 1 písm. c) a č. 275/2012 Sb. 

(§ 14 odst. 1 písm. c). Náročnost činností okrskové 

volební komise se u volebních okrsků s počtem voličů 

300, kde je minimální počet 4 členové okrskové 

volební komise, a volebních okrsků s počtem 301 

nezvýší natolik, aby bylo nutné, aby minimální počet 

členů okrskové volební komise musel být zvýšen hned 

o dva členy na 6.  

 

9. V § 14c odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., v § 

15 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., v § 15 odst. 1 

zákona č. 491/2001 Sb., v § 16 odst. 1 zákona č. 

62/2003 Sb., v § 14 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb. 

navrhujeme doplnit nové písmeno v tomto znění: 

„odvolává člena, místopředsedu nebo předsedu 

okrskové volební komise, pokud nevykonává funkci 

řádně“ 

 

V § 14e odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., v § 17 odst. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpor. Připomínce bylo částečně vyhověno akceptací 

připomínky č. 2 (odvolání zapisovatele). V případě 

členů komisí nominovaných politickými stranami jde o 

opatření spíše nevhodné. 
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zákona č. 130/2000 Sb., v § 17 odst. 5 zákona č. 

491/2001 Sb., v § 18 odst. 6 zákona č. 62/2003 Sb., v 

§ 18 odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb. v návaznosti na 

výše uvedené doplnit nové písmeno v tomto znění: 

“okamžikem, kdy předseda volební komise obdrží 

písemné odvolání člena okrskové volební komise 

vyhotovené starostou.“ 

 

Odůvodnění:  

V praxi se často vyskytuje situace, kdy člen komise 

nevykonává svoji funkci řádně. Zmocněnec 

delegujícího subjektu nereaguje na požadavek na 

odvolání takového člena. Starosta nemá v současné 

době možnost odvolat člena okrskové volební komise, 

což nepřispívá k řádnému průběhu voleb. Odvolání je 

jediným efektivním nástroj jek může starosta obce 

ovlivnit řádný výkon činnosti OVK.  

 

10. K § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., k § 

17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., k § 17 odst. 2 

zákona č. 491/2001 Sb., k § 18 odst. 3 zákona č. 

62/2003 Sb., k § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., 

navrhujeme text: … „30 dnů“ nahradit textem „ 40 

dnů“. 

 

Odůvodnění: 

Podnět k podání návrhu na legislativní změnu ve 

volebních zákonech se týká změny lhůty pro 

delegování členů a náhradníků okrskových volebních 

komisí volebními stranami, jejichž kandidátní listina 

byla zaregistrována. Termín pro delegování členů do 

okrskových volebních komisí je v současnosti dán 

lhůtou nejpozději 30 dnů před zahájením voleb a 

termín konání prvního zasedání okrskových volebních 

komisí je dán lhůtou 21 dnů přede dnem konání voleb. 

Tzn. při využití nejzazších termínů je časový prostor 9 

dnů, kdy obecní úřady musí sestavit jednotlivé 

komise, starostové obcí musí do delegovat chybějící 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely. 
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členy, rozeslat písemné pozvánky. V tomto časovém 

rozmezí bývá i víkend, kdy Česká pošta, jejíchž služeb 

pro doručení pozvánek obce využívají, nedoručuje, 

pak nastává svízelná situace, kdy člen komise obdrží 

pozvánku a následující den nebo den další by se měl 

dostavit na první zasedání. To potom vede k tomu, že 

se delegovaní členové omlouvají z nepřítomnosti na 

prvním zasedání komisí. Nesloží slib člena komise a 

jejich delegace je promarněna. Náhradníci volebních 

stran, které delegovaly své zástupce na první zasedání 

komisí zvaní nejsou. 

Pokud delegovaný člen omluví svou nepřítomnost na 

prvním zasedání a slib člena složí dodatečně, je 

vyřazen z možnosti losování předsedy a 

místopředsedy. Nepřítomnost na prvním zasedání 

okrskových volebních komisí je též důvodem ke 

krácení odměny za výkon funkce člena komise. 

Situace s doručením písemných pozvánek je ještě 

komplikovanější v případě jejich doručování do 

vlastních rukou. 

 

 

Doporučující připomínky 

 

Úvod 

Svaz měst a obcí vnímá jako jeden z velkých 

problémů při obsazování okrskových volebních 

komisí nedostatečné finanční ohodnocení jejich členů. 

Odměny jsou natolik nízké, že studenti ani lidé v 

produktivním věku nemají o tuto práci zájem. 

Navýšení, které bylo provedeno ve vyhlášce MV ČR 

č. 475/2017 Sb., k datu 29.12. 2017, považujeme za 

nedostatečné, neboť se netýká všech členů okrskových 

volebních komisí, ale pouze předsedy a zapisovatele, a 

to ještě v nedostatečné výši. Dle návrhu členské 

základny Svazu měst a obcí ČR by se mělo jednat o 

navýšení minimálně o 1 000,- Kč u předsedy a 

zapisovatele, a o minimálně 500,- Kč u člena komise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínky vzaty na vědomí. 
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Odměna v této výši by odpovídala odpovědnosti členů 

volebních komisí a ekonomickému růstu ve 

společnosti. Současně by následně motivovala k 

většímu zapojení i veřejnost s odpovídajícím 

vzděláním a přispěla tak k minimalizaci nedostatků, 

které byly zjištěny v činnosti okrskových volebních 

komisích v předchozích volbách. Současně je nutné 

zohlednit i výši odměny při dvoukolových volbách a 

upravit výši odměny pro místopředsedu, na kterého 

jsou kladeny nové povinnosti. 

Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že usiluje 

rovněž o navýšení odměn členů volebních komisí s 

tím, že v návaznosti na předkládanou novelu 

volebních zákonů bude předložen návrh novely 

vyhlášek provádějících volební zákony, kterým budou 

odměny členům volebních komisí navýšeny. Znovu 

zdůrazňujeme, že bez navýšení odměn, nebudou 

ostatní změny směřující ke zkvalitnění činnosti 

dostačující. Již dnes je z důvodu nízkého finančního 

ohodnocení problém vůbec zajistit obsazení 

okrskových volebních komisí.   

 

 

11. K § 61 odst. 2, písm. e) zákona č. 247/1995 

Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, 

navrhujeme nahradit stávající znění: …. „1 měsíce po 

vyhlášení výsledků voleb“   textem: …. „15 dnů po 

ukončení činnosti okrskové volební komise“. 

 

Odůvodnění: 

Návrh se snaží odstranit mezeru v zákoně. Stávající 

úprava počítá s tím, že kauce bude vrácena do 1 

měsíce po vyhlášení výsledů voleb Státní volební 

komisí. Jednoznačně však nestanovuje, kdy vrátit 

volební kauci v případě, že byl podán návrh na 

přezkum voleb. Proto se navrhuje navázat termín pro 

navrácení kauce na ukončení činnosti okrskové 

volební komise dle § 77a zákona č. 247/1995 Sb. 
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Nebude-li podán návrh na přezkum voleb bude 

celková lhůta pro vrácení kauce stejná, neboť dle 

uvedeného § 77a odst. 1 činnost okrskové volební 

komise při volbách do Senátu je ukončena patnáctým 

dnem po vyhlášení výsledků voleb do Senátu Státní 

volební komisí. 

 

Sdružení místních samospráv Zásadní připomínky 

1. Souhlasíme se zařazením zapisovatele jako 

člena komise. Žádáme o vysvětlení, zda toto opatření 

bude ve výsledku znamenat, že komise mohou být o 

jednoho člena méně početné?  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

2. V souvislosti s úpravou znění právní normy 

spojené s určením pozice předsedy a místopředsedy 

losem požadujeme, aby určení těchto funkcí bylo 

prováděno formou jmenování starostou obce 

analogicky ke jmenování zapisovatele.  Zamezí se tak 

problémům, kdy některé politické strany nominují 

osobu, která nemá předpoklady pro plnění funkce 

předsedy či místopředsedy. Odpovědnost za kvalitu 

vedení volební komise tak zcela přejde na starostu 

obce. Doposud je zcela odkázána na náhodu.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

3. SMS ČR se staví zásadně proti povinnosti 

absolvovat povinné školení. Navíc nelze souhlasit s 

povinností uloženou místopředsedovi, účastnit se 

uvedeného školení. Povinnost školení a případné 

riziko sankce ve výši jedné třetiny odměny povede k 

dalšímu snížení zájmu občanů o účast ve volebních 

komisích. Už nyní je na malých obcích absolutní 

nezájem o účast ve volebních komisích a tímto 

ustanovením se ještě dále sníží zájem o tuto funkci. 

Není zde navíc ošetřena skutečnost, kdy starosta 

 

Vysvětleno. Zapisovatel je členem okrskové volební 

komise i nyní (a bude jím i do budoucna). Mění se to, 

že do budoucna bude mít i právo hlasovat, které nyní 

nemá. Pravidla určující minimální počet členů okrskové 

volební komise (např. § 15 odst. 1 písm. d) zákona o 

volbách do zastupitelstev obcí) se nemění. 

 

Rozpor. Přínosnost působení volební komise ve 

volebním procesu spočívá (také) v tom, že volební 

komise představuje laický prvek, vytvářený navíc se 

zapojením (potenciálně všech na volbách 

zúčastněných) politických stran, které tak mají možnost 

podílet se na organizaci voleb (srov. např. rozhodnutí 

NSS Vol 23/2014-110). V tomto světle se jako 

vhodnější jeví i pojetí, podle kterého je při určování 

předsedů a místopředsedů volebních komisí rozhodující 

náhoda, nikoliv jeden funkcionář obce. Jiná varianta 

(volba těchto funkcionářů samotnou komisí) nemusí být 

úspěšná (mj. riziko rovnosti hlasů). 

 

 

Rozpor. Ustanovení o krácení odměny o třetinu při 

neúčasti na školení bude upraveno tak, že při neúčasti 

na školení se vyplácí odměna, která by náležela členovi 

okrskové volební komise, který povinnost účastnit se 

školení nemá. Pravidlo pro případ, že starosta neplní 

své úkoly, v zákoně stanoveno je (v zásadě má být 

činný ředitel krajského úřadu – srov. např. § 68 odst. 1 

zákona o volbách do zastupitelstev obcí). Povinné 

školení některých členů volební komise je institutem, 
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poruší povinnost informovat dotyčné o konání školení.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

4. Upozorňujeme dále, že v případě nezvýšení 

odměn hlavně místopředsedovi, by uvedená sankce 

diskriminovala pozici místopředsedy. Žádáme proto o 

zohlednění této skutečnosti. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

5. SMS ČR nesouhlasí s ukládáním dalších 

povinností starostkám a starostům malých obcí. Již 

nyní dopadá na představitele obcí obrovská zátěž 

spojená s konáním voleb. Zátěž navíc pokračuje při 

nesmyslném vyúčtování dotace, která se následně 

hystericky kontroluje (charakter kontrolovaných 

skutečností je bez nadsázky v podobě, zda si někdo 

nekoupil moc často národní vlajku nebo volební 

zástěnu). Přitom práce starosty či zaměstnanců úřadu 

se započítat nemůže. Přidání informační povinnosti 

vůči příslušným členům komise může být zdrojem pro 

spory o krácení dotace  atd. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

 

který by měl s ohledem na judikaturu Nejvyššího 

správního soudu zajistit vyšší profesionalizaci činnosti 

okrskových volebních komisí.   

 

 

 

 

Akceptováno částečně. Ustanovení o krácení odměny o 

třetinu při neúčasti na školení bude upraveno tak, že při 

neúčasti na školení se vyplácí odměna, která by 

náležela členovi okrskové volební komise, který 

povinnost účastnit se školení nemá. Připomínce se 

následně vyhoví i zvýšením odměn členů okrskové 

volební komise (novelou vyhlášky). 

 

Vysvětleno. Předkladatel vnímá naznačenou situaci, a 

proto má novela (resp. povinnosti v ní stanovené) velmi 

úzký rozsah (navazující především rozhodnutí NSS 

v kauze poslance Kupky). 

 

 

 

 

Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů (a Unie 

zaměstnavatelských svazů ČR – připomínky 

obou institucí jsou totožné) 

 

1) 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 

 

k § 12 odst. 3, písm. e) 

Stávající znění 

 

 

Doporučující připomínky byly vzaty na vědomí. 
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se podílí na zajištění školení členů okrskových 

volebních komisí prováděného Českým 

statistickým úřadem k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním 

úřadem k zásadám hlasování. 

 

Navrhované znění 

provádí školení členů okrskových volebních 

komisí k zásadám hlasování, a to alespoň pro 

osoby, jejichž účast na školení je povinná a podílí 

se na zajištění školení členů okrskových volebních 

komisí prováděného Českým statistickým úřadem 

k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu, a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident), jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 

volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14 krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

k § 14a odst. 1, písm. f) 

Stávající znění 

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. 

 

Navrhované znění 

zajišťuje a podílí se na školení k zásadám 
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hlasování, které provádí krajský úřad a zajišťuje a 

podílí se na školení k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident) jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 

volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14 krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

K §14e odst. 3 

Stávající znění 

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 
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podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená 

místa další členy komise 

 

Navrhované znění 

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 40 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 

Odůvodnění 

Podnět k podání návrhu na legislativní změnu ve 

volebních zákonech se týká změny lhůty pro 

delegování členů a náhradníků okrskových 

volebních komisí volebními stranami, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována. Termín pro 

delegování členů do okrskových volebních komisí 

je v současnosti dán lhůtou nejpozději 30 dnů před 

zahájením voleb a termín konání prvního zasedání 

okrskových volebních komisí je dán lhůtou 21 dnů 

přede dnem konání voleb. Tzn. při využití 

nejzazších termínů je časový prostor 9 dnů, kdy 

obecní úřady musí sestavit jednotlivé komise, 

starostové obcí musí dodelegovat chybějící členy, 

rozeslat písemné pozvánky. V tomto časovém 
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rozmezí bývá i víkend, kdy Česká pošta, jejíchž 

služeb pro doručení pozvánek obce využívají, 

nedoručuje, pak nastává svízelná situace, kdy člen 

komise obdrží pozvánku a následující den nebo 

den další by se měl dostavit na první zasedání. To 

potom vede k tomu, že se delegovaní členové 

omlouvají z nepřítomnosti na prvním zasedání 

komisí. Nesloží slib člena komise a jejich delegace 

je promarněna. Náhradníci volebních stran, které 

delegovaly své zástupce na první zasedání komisí, 

zvaní nejsou. 

Pokud delegovaný člen omluví svou nepřítomnost 

na prvním zasedání a slib člena složí dodatečně, je 

vyřazen z možnosti losování předsedy a 

místopředsedy. Nepřítomnost na prvním zasedání 

okrskových volebních komisí je též důvodem ke 

krácení odměny za výkon funkce člena komise. 

Situace s doručením písemných pozvánek je ještě 

komplikovanější v případě jejich doručování do 

vlastních rukou. Pominu-li finanční náklady na 

doučování písemností do vlastních rukou, pak je 

nutné zdůraznit, že většinu členů komisí tvoří lidé 

zaměstnaní a studenti středních a vysokých škol, 

kteří se v dopoledních hodinách nezdržují doma a 

nemají možnost si zásilku převzít od doručovatele. 

Musí si uloženou písemnost vyzvednout na poště, 

a to také bývá problém, hlavně z časových důvodů.  

 

Tato připomínka je doporučující 

 

 

k § 14e odst. 6, písm. f) 

Stávající znění 

ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové 

volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost 

trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny. 

 

Navrhované znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpor. 

Dikce ustanovení se sjednocuje s obdobnými 

ustanoveními ostatních volebních zákonů směrem ke 2 

hodinám nepřítomnosti (což – spolu s vyhláškou 

stanoveným krácením odměny člena okrskové volební 

komise v důsledku nepřítomnosti – zajistí plnění 
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ve dnech voleb, trvá-li nepřítomnost člena 

okrskové volební komise ve volební místnosti bez 

souhlasu komise nepřetržitě déle než 3 hodiny. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem provést sjednocení doby 

nepřítomnosti definované v jednotlivých zákonech. 

Stanovení možnosti ukončení činnosti člena OVK 

až po nepřetržité nepřítomnosti se jeví jako 

problematické. Pokud člen komise dorazí do 

volební místnosti ve 14:00 a ve 14:05 odejde, vrátí 

se 15:55 a odejde 16:05, opět se vrátí 17:55 a 

odejde 18:05, … tak nebude možno tomuto členovi 

ukončit členství v OVK. Pokud by se tímto 

způsobem rozhodlo „bojkotovat“ činnost OVK 

více nominovaných členů OVK, pak bude 

předseda OVK jen těžko zajišťovat řádný průběh 

voleb. Nadto důvodová zpráva i nadále počítá 

s možností krácení odměny člena OVK 

obsaženého v prováděcích vyhláškách a počítá 

tedy s evidencí účasti člena komise – není tedy 

důvod, proč této evidence nevyužít pro případný 

zánik funkce člena komise. Toto znění zcela jistě 

lépe naplní deklarovanou prioritu plnohodnotně 

zajistit činnost okrskové volební komise. Navrhuje 

se stanovit dobu nepřítomnosti pro jednotlivé kolo 

voleb (v případě dvoukolových voleb tedy bude 

nepřítomnost 2x3 hodiny), které je vůči členům 

OVK vstřícnější a umožní jim lépe rozložit 

případnou nepřítomnost dle aktuální potřeby, než 

kdyby nepřítomnost byla stanovena pro jednotlivé 

dny voleb (toto by navíc vedlo k nerovnému 

postavení např. v případě dodatečných nebo 

opakovaných voleb do zastupitelstev obcí). 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

okrskových volebních komisí lépe než připomínkovým 

místem navrhovaná povolená nepřítomnost až 3 

hodiny). 
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k § 14f odst. 4 

Stávající znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o třetinu. Věta první a druhá se nepoužije, 

jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 

místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 

účast na školení zajistit. Věta první a druhá se 

nevztahuje na členy zvláštních okrskových 

volebních komisí. 

 

Navrhované znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o šestinu. Vypočtená částka k vyplacení se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Věta první a 

druhá se nepoužije, jestliže byl zapisovatel 

jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

v době, kdy již nebylo možné účast na školení 

zajistit. Věta první a druhá se nevztahuje na členy 

zvláštních okrskových volebních komisí. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem jednoznačně stanovit, pro 

koho je školení povinné. Krácení výše zvláštní 

odměny o 1/3 se však jeví jako nepřiměřeně tvrdé, 

navíc pokud důvodová zpráva uvádí: a to bez 

ohledu na … nepřítomnost zaviněnou např. 

nemocí. Zaslaná důvodová zpráva uvádí mimo 

jiné: Předpokládá se, že členové okrskových 

volebních komisí s těmito funkcemi budou od 

řadových členů diferencováni výší zvláštní 

 

Akceptováno částečně. Ustanovení o krácení odměny o 

třetinu při neúčasti na školení bude upraveno tak, že při 

neúčasti na školení se vyplácí odměna, která by 

náležela členovi okrskové volební komise, který 

povinnost účastnit se školení nemá, a proto není 

potřebné pravidlo pro zaokrouhlování. 
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odměny, což předpokládá navazující úpravu 

v prováděcí vyhlášce zejména ve vztahu k 

místopředsedovi. Na jiném místě důvodové zprávy 

je uváděno: Předkladatel návrhu usiluje rovněž o 

navýšení odměn členů volebních komisí. 

V návaznosti na předkládanou novelu volebních 

zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek 

provádějících volební zákony, kterým budou 

odměny členům volebních komisí navýšeny o cca 

500 Kč. 

Dokud nebudou známy přesné částky nelze dopad 

přesně kvantifikovat, nicméně budeme-li vycházet 

z odměny předsedy 2.100 Kč, zapisovatel 2.000 

Kč, místopředseda 2.000 Kč a řadový člen 1.800 

Kč, pak odměna předsedy v případě krácení o 1/3 

při neúčasti na povinném školení z důvodu např. 

nemoci bude 1.400 Kč, zatímco řadový člen bude 

mít odměnu 1.800 Kč. V případě krácení o 1/6 by 

u předsedy byla výše odměny 1.800 Kč, neboli 

stejná jako řadového člena. 

Navrhujeme jednoznačně stanovit pravidlo pro 

zaokrouhlování vypočtených odměn po krácení, 

neboť pokud bude přistoupeno ke krácení o 

pevnou část odměny (1/3 nebo 1/6), tak výsledkem 

bude v některých případech částka, která nebude 

v celých korunách. Např. u částky 2.000,- Kč je 

1/3 666,666.. Kč a 1/6 je 333,333… Kč a tudíž 

k vyplacení je 1.333,333… Kč, resp. 1.666,666… 

Kč. 

Alternativně by bylo možno stanovit krácení 

v případě neúčasti o pevně danou částku, např. 200 

Kč. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

k § 14f odst. 5 

Stávající znění 

Zapisovatel zajistí, aby ve volební místnosti 
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v průběhu hlasování bylo u každého člena 

okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj 

o tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena 

delegoval, nebo že se jedná o člena jmenovaného 

starostou. 

 

Navrhované znění 

Zapisovatel zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena 

okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi. 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že je nadbytečné a nežádoucí 

označovat, kdo člena nominoval. Často jsou to 

dobrovolníci, kteří se nechají napsat do komise za 

stranu, se kterou nemají stejné názory, ale jsou 

ochotni se stát členem komise a mnohdy je to 

jediná možnost, jak do komise nominovat schopné. 

Veřejnost se pak může domnívat, že když je 

v komisi za nějakou politickou stranu, že je třeba i 

členem této strany a hlavně na malých městech to 

může být pro mnohé nepříjemné.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

k § 61 odst. 2, písm. d) 

Stávající znění 

…..  „místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu“  

 

Navrhované znění 

… adresy místa trvalého pobytu a číslo 

občanského průkazu nebo cestovního pasu s 

údajem, o jaký druh dokladu se jedná“. 

 

Rozpor.  

Připomínkové místo na připomínce trvá, ačkoliv 

ustanovení bylo upraveno tak, že v zákoně bude 

stanoveno, že při identifikaci člena okrskové volební 

komise bude uvedeno to, zda je delegován politickou 

stranou nebo jmenován starostou (údaj o tom, která 

konkrétní politická strana delegaci provedla, nebude 

uveden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. Ustanovení bude pozměněno 

tak, aby byla vyžadována adresa místa trvalého pobytu. 
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Odůvodnění: 

Požadavek na uvedení čísla občanského průkazu 

nebo cestovního pasu byl do zákona o volbě 

prezidenta vložen na základě názoru Ústavního 

soudu vyjádřeného v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 27/12, 

že by z petice mělo být zřejmé, že podpis učinila 

skutečně daná osoba a ne jen někdo, kdo zná její 

osobní údaje. V tomto směru by neměl být činěn 

rozdíl mezi požadavky na kandidáta na prezidenta 

a na kandidáta na senátora. 

 

Tato připomínka je zásadní 

k § 61 odst. 2, písm. e) 

Stávající znění 

…. „1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb“  

 

Navrhované znění 

…. „15 dnů po ukončení činnosti okrskové volební 

komise“. 

 

Odůvodnění: 

Návrh se snaží odstranit mezeru v zákoně. 

Stávající úprava počítá s tím, že kauce bude 

vrácena do 1 měsíce po vyhlášení výsledů voleb 

Státní volební komisí. Jednoznačně však 

nestanovuje, kdy vrátit volební kauci v případě, že 

byl podán návrh na přezkum voleb. Proto se 

navrhuje navázat termín pro navrácení kauce na 

ukončení činnosti okrskové volební komise dle § 

77a zákona č. 247/1995 Sb. Nebude-li podán návrh 

na přezkum voleb, bude celková lhůta pro vrácení 

kauce stejná, neboť dle uvedeného § 77a odst. 1 

činnost okrskové volební komise při volbách do 

Senátu je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení 

výsledků voleb do Senátu Státní volební komisí. 

 

Tato připomínka je doporučující 
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2) 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 

 

k § 11 odst. 1, písm. o) 

Stávající znění 

se podílí na zajištění školení členů okrskových 

volebních komisí prováděného Českým 

statistickým úřadem k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním 

úřadem k zásadám hlasování. 

 

Navrhované znění 

provádí školení členů okrskových volebních 

komisí k zásadám hlasování, a to alespoň pro 

osoby, jejichž účast na školení je povinná a podílí 

se na zajištění školení členů okrskových volebních 

komisí prováděného Českým statistickým úřadem 

k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident) jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 

volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14-ti krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

 

K § 13 odst. 1 písm. h) 
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Stávající znění 

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. 

 

Navrhované znění 

zajišťuje a podílí se na školení k zásadám 

hlasování, které provádí krajský úřad a zajišťuje a 

podílí se na školení k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu, a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident), jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 

volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14 krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

v 15 odst. 1 písm. c) 

Stávající znění 

…. „nejméně 6“ 

 

Navrhované znění 

…. „nejméně 5“ 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o návrh na sjednocení minimálního počtu 

členů okrskových volebních komisí s počtem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Změna směřuje nad tematický rámec novely. 
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voličů ve volebních okrscích vyšším jak 300 

s úpravou, která je v zákonech č. 247/1995 Sb. (§ 

14c odst. 1 písm. c), č. 62/2003 Sb. (§ 16 odst. 1 

písm. c) a č. 275/2012 Sb. (§ 14 odst. 1 písm. c). 

Náročnost činností okrskové volební komise se u 

volebních okrsků s počtem do voličů 300, kde je 

minimální počet 4 členové okrskové volební 

komise, a volebních okrsků s počtem nad 301 se 

nezvýší natolik, aby bylo nutné, aby minimální 

počet členů okrskové volební komise musel být 

zvýšen hned o dva členy na 6. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

K § 17 odst. 2 

Stávající znění 

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. 

 

Navrhované znění 

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, 

jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro 

volby do zastupitelstva kraje, může delegovat 

nejpozději 40 dnů přede dnem voleb jednoho člena 
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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. 

 

Odůvodnění 

Podnět k podání návrhu na legislativní změnu ve 

volebních zákonech se týká změny lhůty pro 

delegování členů a náhradníků okrskových 

volebních komisí volebními stranami, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována. Termín pro 

delegování členů do okrskových volebních komisí 

je v současnosti dán lhůtou nejpozději 30 dnů před 

zahájením voleb a termín konání prvního zasedání 

okrskových volebních komisí je dán lhůtou 21 dnů 

přede dnem konání voleb. Tzn. při využití 

nejzazších termínů je časový prostor 9 dnů, kdy 

obecní úřady musí sestavit jednotlivé komise, 

starostové obcí musí dodelegovat chybějící členy, 

rozeslat písemné pozvánky. V tomto časovém 

rozmezí bývá i víkend, kdy Česká pošta, jejíchž 

služeb pro doručení pozvánek obce využívají, 

nedoručuje, pak nastává svízelná situace, kdy člen 

komise obdrží pozvánku a následující den nebo 

den další by se měl dostavit na první zasedání. To 

potom vede k tomu, že se delegovaní členové 

omlouvají z nepřítomnosti na prvním zasedání 

komisí. Nesloží slib člena komise a jejich delegace 

je promarněna. Náhradníci volebních stran, které 

delegovaly své zástupce na první zasedání komisí, 

zvaní nejsou. 
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Pokud delegovaný člen omluví svou nepřítomnost 

na prvním zasedání a slib člena složí dodatečně, je 

vyřazen z možnosti losování předsedy a 

místopředsedy. Nepřítomnost na prvním zasedání 

okrskových volebních komisí je též důvodem ke 

krácení odměny za výkon funkce člena komise. 

Situace s doručením písemných pozvánek je ještě 

komplikovanější v případě jejich doručování do 

vlastních rukou. Pominu-li finanční náklady na 

doučování písemností do vlastních rukou, pak je 

nutné zdůraznit, že většinu členů komisí tvoří lidé 

zaměstnaní a studenti středních a vysokých škol, 

kteří se v dopoledních hodinách nezdržují doma a 

nemají možnost si zásilku převzít od doručovatele. 

Musí si uloženou písemnost vyzvednout na poště, 

a to také bývá problém, hlavně z časových důvodů.  

Tato připomínka je doporučující 

 

k § 17 odst. 5, písm f) 

Stávající znění 

ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové 

volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost 

trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny. 

Navrhované znění 

ve dnech voleb, trvá-li nepřítomnost člena 

okrskové volební komise ve volební místnosti bez 

souhlasu komise nepřetržitě déle než 3 hodiny. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem provést sjednocení doby 

nepřítomnosti definované v jednotlivých zákonech. 

Stanovení možnosti ukončení činnosti člena OVK 

až po nepřetržité nepřítomnosti se jeví jako 

problematické. Pokud člen komise dorazí do 

volební místnosti ve 14:00 a ve 14:05 odejde, vrátí 

se 15:55 a odejde 16:05, opět se vrátí 17:55 a 

odejde 18:05, … tak nebude možno tomuto členovi 

ukončit členství v OVK. Pokud by se tímto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpor. 

Dikce ustanovení se sjednocuje s obdobnými 

ustanoveními ostatních volebních zákonů směrem ke 2 

hodinám nepřítomnosti (což – spolu s vyhláškou 

stanoveným krácením odměny člena okrskové volební 

komise v důsledku nepřítomnosti – zajistí plnění 

okrskových volebních komisí lépe než připomínkovým 

místem navrhovaná povolená nepřítomnost až 3 

hodiny). 
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způsobem rozhodlo „bojkotovat“ činnost OVK 

více nominovaných členů OVK, pak bude 

předseda OVK jen těžko zajišťovat řádný průběh 

voleb. Nadto důvodová zpráva i nadále počítá 

s možností krácení odměny člena OVK 

obsaženého v prováděcích vyhláškách a počítá 

tedy s evidencí účasti člena komise – není tedy 

důvod, proč této evidence nevyužít pro případný 

zánik funkce člena komise. Toto znění zcela jistě 

lépe naplní deklarovanou prioritu plnohodnotně 

zajistit činnost okrskové volební komise. Navrhuje 

se stanovit dobu nepřítomnosti pro jednotlivé kolo 

voleb (v případě dvoukolových voleb tedy bude 

nepřítomnost 2x3 hodiny), které je vůči členům 

OVK vstřícnější a umožní jim lépe rozložit 

případnou nepřítomnost dle aktuální potřeby, než 

kdyby nepřítomnost byla stanovena pro jednotlivé 

dny voleb (toto by navíc vedlo k nerovnému 

postavení např. v případě dodatečných nebo 

opakovaných voleb do zastupitelstev obcí). 

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, která může 

nastat v praxi. Jednomu členovi komise, která má 

minimální počet členů, zanikne pro nepřítomnost 

nepřetržitě delší než 3 hod. členství. Není 

k dispozici žádný náhradník. Toto je potřeba 

v zákoně dořešit. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

k § 18 odst. 4 

Stávající znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlo v zákoně stanoveno je (členy dodatečně 

jmenuje starosta - § 18 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.). 
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§ 82 o třetinu. Věta první a druhá se nepoužije, 

jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 

místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 

účast na školení zajistit. Věta první a druhá se 

nevztahuje na členy zvláštních okrskových 

volebních komisí. 

 

Navrhované znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o šestinu. Vypočtená částka k vyplacení se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Věta první a 

druhá se nepoužije, jestliže byl zapisovatel 

jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

v době, kdy již nebylo možné účast na školení 

zajistit. Věta první a druhá se nevztahuje na členy 

zvláštních okrskových volebních komisí. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem jednoznačně stanovit, pro 

koho je školení povinné. Krácení výše zvláštní 

odměny o 1/3 se však jeví jako nepřiměřeně tvrdé, 

navíc pokud důvodová zpráva uvádí: a to bez 

ohledu na … nepřítomnost zaviněnou např. 

nemocí. Zaslaná důvodová zpráva uvádí mimo 

jiné: Předpokládá se, že členové okrskových 

volebních komisí s těmito funkcemi budou od 

řadových členů diferencováni výší zvláštní 

odměny, což předpokládá navazující úpravu 

v prováděcí vyhlášce zejména ve vztahu k 

místopředsedovi. Na jiném místě důvodové zprávy 

je uváděno: Předkladatel návrhu usiluje rovněž o 

navýšení odměn členů volebních komisí. 

V návaznosti na předkládanou novelu volebních 

zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek 
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provádějících volební zákony, kterým budou 

odměny členům volebních komisí navýšeny o cca 

500 Kč. 

Dokud nebudou známy přesné částky nelze dopad 

přesně kvantifikovat, nicméně budeme-li vycházet 

z odměny předsedy 2.100 Kč, zapisovatel 2.000 

Kč, místopředseda 2.000 Kč a řadový člen 1.800 

Kč, pak odměna předsedy v případě krácení o 1/3 

při neúčasti na povinném školení z důvodu např. 

nemoci bude 1.400 Kč, zatímco řadový člen bude 

mít odměnu 1.800 Kč. V případě krácení o 1/6 by 

u předsedy byla výše odměny 1.800 Kč, neboli 

stejná jako řadového člena. 

Navrhujeme jednoznačně stanovit pravidlo pro 

zaokrouhlování vypočtených odměn po krácení, 

neboť pokud bude přistoupeno ke krácení o 

pevnou část odměny (1/3 nebo 1/6), tak výsledkem 

bude v některých případech částka, která nebude 

v celých korunách. Např. u částky 2.000,- Kč je 

1/3 666,666.. Kč a 1/6 je 333,333… Kč a tudíž 

k vyplacení je 1.333,333… Kč, resp. 1.666,666… 

Kč. 

Alternativně by bylo možno stanovit krácení 

v případě neúčasti o pevně danou částku, např. 200 

Kč. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

k § 18 odst. 5 

Stávající znění 

Zapisovatel 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, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena 

delegoval, nebo že se jedná o člena jmenovaného 
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starostou. 

 

Navrhované znění 

Zapisovatel zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena 

okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi. 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že je nadbytečné a nežádoucí 

označovat, kdo člena nominoval. Často jsou to 

dobrovolníci, kteří se nechají napsat do komise za 

stranu, se kterou nemají stejné názory, ale jsou 

ochotni se stát členem komise a mnohdy je to 

jediná možnost, jak do komise nominovat schopné. 

Veřejnost se pak může domnívat, že když je 

v komisi za nějakou politickou stranu, že je třeba i 

členem této strany a hlavně na malých městech to 

může být pro mnohé nepříjemné.  

 

3) 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 

 

k § 10 odst. 1, písm. i) 

Stávající znění 

se podílí na zajištění školení členů okrskových 

volebních komisí prováděného Českým 

statistickým úřadem k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním 

úřadem k zásadám hlasování, 

Navrhované znění 

provádí školení členů okrskových volebních 

komisí k zásadám hlasování, a to alespoň pro 

osoby, jejichž účast na školení je povinná a podílí 

se na zajištění školení členů okrskových volebních 

komisí prováděného Českým statistickým úřadem 
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k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident) jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 

volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14 krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

 

k § 12 odst. 1, písm. l) 

Stávající znění 

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. 

 

 

Navrhované znění 

zajišťuje a podílí se na školení k zásadám 

hlasování, které provádí krajský úřad a zajišťuje a 

podílí se na školení k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident) jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 
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volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14 krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

k § 15 odst. 1, písm. d) 

Stávající znění 

.... „nejméně 6“ 

 

Navrhované znění 

…. „nejméně 5“ 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o návrh na sjednocení minimálního počtu 

členů okrskových volebních komisí s počtem 

voličů ve volebních okrscích vyšším jak 300 

s úpravou, která je v zákonech č. 247/1995 Sb. (§ 

14c odst. 1 písm. c), č. 62/2003 Sb. (§ 16 odst. 1 

písm. c) a č. 275/2012 Sb. (§ 14 odst. 1 písm. c). 

Náročnost činností okrskové volební komise se u 

volebních okrsků s počtem voličů 300, kde je 

minimální počet 4 členové okrskové volební 

komise, a volebních okrsků s počtem 301 se 

nezvýší natolik, aby bylo nutné, aby minimální 

počet členů okrskové volební komise musel být 

zvýšen hned o dva členy na 6.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

K § 17 odst. 2 

Stávající znění 

Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž 

kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do 

zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 
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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. 

 

Navrhované znění 

Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž 

kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do 

zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 

40 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. 

 

Odůvodnění 

Podnět k podání návrhu na legislativní změnu ve 

volebních zákonech se týká změny lhůty pro 

delegování členů a náhradníků okrskových 

volebních komisí volebními stranami, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována. Termín pro 
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delegování členů do okrskových volebních komisí 

je v současnosti dán lhůtou nejpozději 30 dnů před 

zahájením voleb a termín konání prvního zasedání 

okrskových volebních komisí je dán lhůtou 21 dnů 

přede dnem konání voleb. Tzn. při využití 

nejzazších termínů je časový prostor 9 dnů, kdy 

obecní úřady musí sestavit jednotlivé komise, 

starostové obcí musí dodelegovat chybějící členy, 

rozeslat písemné pozvánky. V tomto časovém 

rozmezí bývá i víkend, kdy Česká pošta, jejíchž 

služeb pro doručení pozvánek obce využívají, 

nedoručuje, pak nastává svízelná situace, kdy člen 

komise obdrží pozvánku a následující den nebo 

den další by se měl dostavit na první zasedání. To 

potom vede k tomu, že se delegovaní členové 

omlouvají z nepřítomnosti na prvním zasedání 

komisí. Nesloží slib člena komise a jejich delegace 

je promarněna. Náhradníci volebních stran, které 

delegovaly své zástupce na první zasedání komisí, 

zvaní nejsou. 

Pokud delegovaný člen omluví svou nepřítomnost 

na prvním zasedání a slib člena složí dodatečně, je 

vyřazen z možnosti losování předsedy a 

místopředsedy. Nepřítomnost na prvním zasedání 

okrskových volebních komisí je též důvodem ke 

krácení odměny za výkon funkce člena komise. 

Situace s doručením písemných pozvánek je ještě 

komplikovanější v případě jejich doručování do 

vlastních rukou. Pominu-li finanční náklady na 

doučování písemností do vlastních rukou, pak je 

nutné zdůraznit, že většinu členů komisí tvoří lidé 

zaměstnaní a studenti středních a vysokých škol, 

kteří se v dopoledních hodinách nezdržují doma a 

nemají možnost si zásilku převzít od doručovatele. 

Musí si uloženou písemnost vyzvednout na poště, 

a to také bývá problém, hlavně z časových důvodů. 
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 k § 17 odst. 5, písm. e) 

Stávající znění 

ve dnech voleb, trvá-li nepřítomnost člena 

okrskové volební komise ve volební místnosti bez 

souhlasu komise nepřetržitě déle než 2 hodiny. 

 

Navrhované znění 

ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové 

volební komise ve volební místnosti bez souhlasu 

komise nepřetržitě déle než 3 hodiny. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem provést sjednocení doby 

nepřítomnosti definované v jednotlivých zákonech. 

Stanovení možnosti ukončení činnosti člena OVK 

až po nepřetržité nepřítomnosti se jeví jako 

problematické. Pokud člen komise dorazí do 

volební místnosti ve 14:00 a ve 14:05 odejde, vrátí 

se 15:55 a odejde 16:05, opět se vrátí 17:55 a 

odejde 18:05, … tak nebude možno tomuto členovi 

ukončit členství v OVK. Pokud by se tímto 

způsobem rozhodlo „bojkotovat“ činnost OVK 

více nominovaných členů OVK, pak bude 

předseda OVK jen těžko zajišťovat řádný průběh 

voleb. Nadto důvodová zpráva i nadále počítá 

s možností krácení odměny člena OVK 

obsaženého v prováděcích vyhláškách a počítá 

tedy s evidencí účasti člena komise – není tedy 

důvod, proč této evidence nevyužít pro případný 

zánik funkce člena komise. Toto znění zcela jistě 

lépe naplní deklarovanou prioritu plnohodnotně 

zajistit činnost okrskové volební komise. Navrhuje 

se stanovit dobu nepřítomnosti pro jednotlivé kolo 

voleb (v případě dvoukolových voleb tedy bude 

nepřítomnost 2x3 hodiny), které je vůči členům 

OVK vstřícnější a umožní jim lépe rozložit 

případnou nepřítomnost dle aktuální potřeby, než 

kdyby nepřítomnost byla stanovena pro jednotlivé 
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dny voleb (toto by navíc vedlo k nerovnému 

postavení např. v případě dodatečných nebo 

opakovaných voleb do zastupitelstev obcí). 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

k § 18 odst. 4 

Stávající znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o třetinu. Věta první a druhá se nepoužije, 

jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 

místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 

účast na školení zajistit. Věta první a druhá se 

nevztahuje na členy zvláštních okrskových 

volebních komisí. 

 

Navrhované znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o šestinu. Vypočtená částka k vyplacení se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Věta první a 

druhá se nepoužije, jestliže byl zapisovatel 

jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

v době, kdy již nebylo možné účast na školení 

zajistit. Věta první a druhá se nevztahuje na členy 

zvláštních okrskových volebních komisí. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem jednoznačně stanovit, pro 

koho je školení povinné. Krácení výše zvláštní 
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odměny o 1/3 se však jeví jako nepřiměřeně tvrdé, 

navíc pokud důvodová zpráva uvádí: a to bez 

ohledu na … nepřítomnost zaviněnou např. 

nemocí. Zaslaná důvodová zpráva uvádí mimo 

jiné: Předpokládá se, že členové okrskových 

volebních komisí s těmito funkcemi budou od 

řadových členů diferencováni výší zvláštní 

odměny, což předpokládá navazující úpravu 

v prováděcí vyhlášce zejména ve vztahu k 

místopředsedovi. Na jiném místě důvodové zprávy 

je uváděno: Předkladatel návrhu usiluje rovněž o 

navýšení odměn členů volebních komisí. 

V návaznosti na předkládanou novelu volebních 

zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek 

provádějících volební zákony, kterým budou 

odměny členům volebních komisí navýšeny o cca 

500 Kč. 

Dokud nebudou známy přesné částky nelze dopad 

přesně kvantifikovat, nicméně budeme-li vycházet 

z odměny předsedy 2.100 Kč, zapisovatel 2.000 

Kč, místopředseda 2.000 Kč a řadový člen 1.800 

Kč, pak odměna předsedy v případě krácení o 1/3 

při neúčasti na povinném školení z důvodu např. 

nemoci bude 1.400 Kč, zatímco řadový člen bude 

mít odměnu 1.800 Kč. V případě krácení o 1/6 by 

u předsedy byla výše odměny 1.800 Kč, neboli 

stejná jako řadového člena. 

Navrhujeme jednoznačně stanovit pravidlo pro 

zaokrouhlování vypočtených odměn po krácení, 

neboť pokud bude přistoupeno ke krácení o 

pevnou část odměny (1/3 nebo 1/6), tak výsledkem 

bude v některých případech částka, která nebude 

v celých korunách. Např. u částky 2.000,- Kč je 

1/3 666,666.. Kč a 1/6 je 333,333… Kč a tudíž 

k vyplacení je 1.333,333… Kč, resp. 1.666,666… 

Kč. 

Alternativně by bylo možno stanovit krácení 

v případě neúčasti o pevně danou částku, např. 200 
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Kč. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

k § 18 odst. 5 

Stávající znění 

Zapisovatel 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, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena 

delegoval, nebo že se jedná o člena jmenovaného 

starostou. 

 

 

 

Navrhované znění 

Zapisovatel zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena 

okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi. 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že je nadbytečné a nežádoucí 

označovat, kdo člena nominoval. Často jsou to 

dobrovolníci, kteří se nechají napsat do komise za 

stranu, se kterou nemají stejné názory, ale jsou 

ochotni se stát členem komise a mnohdy je to 

jediná možnost, jak do komise nominovat schopné. 

Veřejnost se pak může domnívat, že když je 

v komisi za nějakou politickou stranu, že je třeba i 

členem této strany a hlavně na malých městech to 

může být pro mnohé nepříjemné.  

 

Tato připomínka je zásadní 
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k § 21 odst. 4 

Stávající znění 

….. „a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu“ 

Navrhované znění 

…. „ , adresa místa trvalého pobytu a číslo 

občanského průkazu nebo cestovního pasu s 

údajem, o jaký druh dokladu se jedná“. 

 

Odůvodnění: 

Navrhuje se sjednotit podobu petice s úpravou 

petice dle zákona o volbě prezidenta (§ 25 odst. 3 

z. č. 275/2012 Sb.). Požadavek na uvedení čísla 

občanského průkazu nebo cestovního pasu byl do 

zákona o volbě prezidenta vložen na základě 

názoru Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu sp. 

zn. Pl. ÚS 27/12, že by z petice mělo být zřejmé, 

že podpis učinila skutečně daná osoba a ne jen 

někdo, kdo zná její osobní údaje. V tomto směru 

by neměl být činěn rozdíl mezi požadavky na 

kandidáta na prezidenta a na kandidáta na 

zastupitele. 

 

Tato připomínka je zásadní 

k § 25 odst. 4 

Stávající znění 

Hlasovací lístky pro volby do příslušného 

zastupitelstva 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. 

 

Navrhované znění 

Hlasovací lístky pro volby do příslušného 
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zastupitelstva s formátem A3 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. 

 

Odůvodnění: 

Volby do zastupitelstev obcí jsou z hlediska sčítání 

odevzdaných hlasů nejnáročnější ze všech druhů 

voleb. Z toho důvodu u tohoto druhu voleb hrozí 

největší množství chyb, přičemž takové chyby 

s ohledem na menší počty voličů než u jiných 

druhů voleb mají daleko větší důsledky, a tedy 

spíše mohou ovlivnit výsledky voleb do 

jednotlivých zastupitelstev obcí. Proto důvody, pro 

které se zavádí jednostranný hlasovací lístek u 

voleb do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev 

krajů a Evropského parlamentu, tím spíše platí pro 

volby do zastupitelstev obcí. Oboustranný 

hlasovací lístek by tak měl být umožněn pouze u 

formátu A3, A2, A1 a A0, ale i zde by měl být 

nepovinný, bude-li možné vytisknout hlasovací 

lístek jednostranně. 

 

 

 

4) 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 

 

k § 13 písm. i) 

se podílí na zajištění školení členů okrskových 

volebních komisí prováděného Českým 

statistickým úřadem k systému zjišťování a 
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zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním 

úřadem k zásadám hlasování, 

 

Navrhované znění 

provádí školení členů okrskových volebních 

komisí k zásadám hlasování, a to alespoň pro 

osoby, jejichž účast na školení je povinná a podílí 

se na zajištění školení členů okrskových volebních 

komisí prováděného Českým statistickým úřadem 

k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident) jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 

volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14 krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

 

k § 14 písm. e) 

Stávající znění 

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. 

 

Navrhované znění 

zajišťuje a podílí se na školení k zásadám 

hlasování, které provádí krajský úřad a zajišťuje a 

podílí se na školení k systému zjišťování a 
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zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad. 

 

Odůvodnění: 

Přestože navrhovaná změna kopíruje již existující 

právní úpravu a to zákon č. 275/2012 Sb. 

(prezident) jeví se nám jako vhodnější uložit 

povinnost provést školení členů okrskových 

volebních komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze 

lépe zajistit jednotnost proškolení v rámci 

koordinace 14 krajských úřadů než 388 

pověřených obecních úřadů. Nelze přehlédnout ani 

fakt, že i v případě ČSÚ je školení zajišťováno a 

koordinováno v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

 

K § 18 odst. 3 

Stávající znění 

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž 

kandidátní listina pro volbu do Evropského 

parlamentu byla zaregistrována, může delegovat 

nejpozději 30 dnů přede dnem 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. 

 

 

Navrhované znění 

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž 
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kandidátní listina pro volbu do Evropského 

parlamentu byla zaregistrována, může delegovat 

nejpozději 40 dnů přede dnem 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 

 

Odůvodnění 

Podnět k podání návrhu na legislativní změnu ve 

volebních zákonech se týká změny lhůty pro 

delegování členů a náhradníků okrskových 

volebních komisí volebními stranami, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována. Termín pro 

delegování členů do okrskových volebních komisí 

je v současnosti dán lhůtou nejpozději 30 dnů před 

zahájením voleb a termín konání prvního zasedání 

okrskových volebních komisí je dán lhůtou 21 dnů 

přede dnem konání voleb. Tzn. při využití 

nejzazších termínů je časový prostor 9 dnů, kdy 

obecní úřady musí sestavit jednotlivé komise, 

starostové obcí musí dodelegovat chybějící členy, 

rozeslat písemné pozvánky. V tomto časovém 

rozmezí bývá i víkend, kdy Česká pošta, jejíchž 

služeb pro doručení pozvánek obce využívají, 

nedoručuje, pak nastává svízelná situace, kdy člen 

komise obdrží pozvánku a následující den nebo 

den další by se měl dostavit na první zasedání. To 

potom vede k tomu, že se delegovaní členové 

omlouvají z nepřítomnosti na prvním zasedání 

komisí. Nesloží slib člena komise a jejich delegace 

je promarněna. Náhradníci volebních stran, které 
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delegovaly své zástupce na první zasedání komisí, 

zvaní nejsou. 

Pokud delegovaný člen omluví svou nepřítomnost 

na prvním zasedání a slib člena složí dodatečně, je 

vyřazen z možnosti losování předsedy a 

místopředsedy. Nepřítomnost na prvním zasedání 

okrskových volebních komisí je též důvodem ke 

krácení odměny za výkon funkce člena komise. 

Situace s doručením písemných pozvánek je ještě 

komplikovanější v případě jejich doručování do 

vlastních rukou. Pominu-li finanční náklady na 

doučování písemností do vlastních rukou, pak je 

nutné zdůraznit, že většinu členů komisí tvoří lidé 

zaměstnaní a studenti středních a vysokých škol, 

kteří se v dopoledních hodinách nezdržují doma a 

nemají možnost si zásilku převzít od doručovatele. 

Musí si uloženou písemnost vyzvednout na poště, 

a to také bývá problém, hlavně z časových důvodů.  

 

Tato připomínka je doporučující 

k § 18 odst. 6, písm. f) 

Stávající znění 

ve dnech voleb, trvá-li nepřítomnost člena 

okrskové volební komise ve volební místnosti bez 

souhlasu komise nepřetržitě déle než 2 hodiny. 

 

Navrhované znění 

ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové 

volební komise ve volební místnosti bez souhlasu 

komise nepřetržitě déle než 3 hodiny. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem provést sjednocení doby 

nepřítomnosti definované v jednotlivých zákonech. 

Stanovení možnosti ukončení činnosti člena OVK 

až po nepřetržité nepřítomnosti se jeví jako 

problematické. Pokud člen komise dorazí do 

volební místnosti ve 14:00 a ve 14:05 odejde, vrátí 
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se 15:55 a odejde 16:05, opět se vrátí 17:55 a 

odejde 18:05, … tak nebude možno tomuto členovi 

ukončit členství v OVK. Pokud by se tímto 

způsobem rozhodlo „bojkotovat“ činnost OVK 

více nominovaných členů OVK, pak bude 

předseda OVK jen těžko zajišťovat řádný průběh 

voleb. Nadto důvodová zpráva i nadále počítá 

s možností krácení odměny člena OVK 

obsaženého v prováděcích vyhláškách a počítá 

tedy s evidencí účasti člena komise – není tedy 

důvod, proč této evidence nevyužít pro případný 

zánik funkce člena komise. Toto znění zcela jistě 

lépe naplní deklarovanou prioritu plnohodnotně 

zajistit činnost okrskové volební komise. Navrhuje 

se stanovit dobu nepřítomnosti pro jednotlivé kolo 

voleb (v případě dvoukolových voleb tedy bude 

nepřítomnost 2x3 hodiny), které je vůči členům 

OVK vstřícnější a umožní jim lépe rozložit 

případnou nepřítomnost dle aktuální potřeby, než 

kdyby nepřítomnost byla stanovena pro jednotlivé 

dny voleb (toto by navíc vedlo k nerovnému 

postavení např. v případě dodatečných nebo 

opakovaných voleb do zastupitelstev obcí). 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

k § 19 odst. 4 

Stávající znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o třetinu. Věta první a druhá se nepoužije, 

jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 

místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 

účast na školení zajistit. Věta první a druhá se 
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nevztahuje na členy zvláštních okrskových 

volebních komisí. 

 

Navrhované znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o šestinu. Vypočtená částka k vyplacení se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Věta první a 

druhá se nepoužije, jestliže byl zapisovatel 

jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

v době, kdy již nebylo možné účast na školení 

zajistit. Věta první a druhá se nevztahuje na členy 

zvláštních okrskových volebních komisí. 

Odůvodnění: 

Je správným krokem jednoznačně stanovit, pro 

koho je školení povinné. Krácení výše zvláštní 

odměny o 1/3 se však jeví jako nepřiměřeně tvrdé, 

navíc pokud důvodová zpráva uvádí: a to bez 

ohledu na … nepřítomnost zaviněnou např. 

nemocí. Zaslaná důvodová zpráva uvádí mimo 

jiné: Předpokládá se, že členové okrskových 

volebních komisí s těmito funkcemi budou od 

řadových členů diferencováni výší zvláštní 

odměny, což předpokládá navazující úpravu 

v prováděcí vyhlášce zejména ve vztahu k 

místopředsedovi. Na jiném místě důvodové zprávy 

je uváděno: Předkladatel návrhu usiluje rovněž o 

navýšení odměn členů volebních komisí. 

V návaznosti na předkládanou novelu volebních 

zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek 

provádějících volební zákony, kterým budou 

odměny členům volebních komisí navýšeny o cca 

500 Kč. 

Dokud nebudou známy přesné částky nelze dopad 

přesně kvantifikovat, nicméně budeme-li vycházet 
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z odměny předsedy 2.100 Kč, zapisovatel 2.000 

Kč, místopředseda 2.000 Kč a řadový člen 1.800 

Kč, pak odměna předsedy v případě krácení o 1/3 

při neúčasti na povinném školení z důvodu např. 

nemoci bude 1.400 Kč, zatímco řadový člen bude 

mít odměnu 1.800 Kč. V případě krácení o 1/6 by 

u předsedy byla výše odměny 1.800 Kč, neboli 

stejná jako řadového člena. 

Navrhujeme jednoznačně stanovit pravidlo pro 

zaokrouhlování vypočtených odměn po krácení, 

neboť pokud bude přistoupeno ke krácení o 

pevnou část odměny (1/3 nebo 1/6), tak výsledkem 

bude v některých případech částka, která nebude 

v celých korunách. Např. u částky 2.000,- Kč je 

1/3 666,666.. Kč a 1/6 je 333,333… Kč a tudíž 

k vyplacení je 1.333,333… Kč, resp. 1.666,666… 

Kč. 

Alternativně by bylo možno stanovit krácení 

v případě neúčasti o pevně danou částku, např. 200 

Kč. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

k § 19 odst. 5 

Stávající znění 

Zapisovatel 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, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena 

delegoval, nebo že se jedná o člena jmenovaného 

starostou. 

 

 

 

Navrhované znění 

Zapisovatel zajistí, aby ve volební místnosti 
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v průběhu hlasování bylo u každého člena 

okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi. 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že je nadbytečné a nežádoucí 

označovat, kdo člena nominoval. Často jsou to 

dobrovolníci, kteří se nechají napsat do komise za 

stranu, se kterou nemají stejné názory, ale jsou 

ochotni se stát členem komise a mnohdy je to 

jediná možnost, jak do komise nominovat schopné. 

Veřejnost se pak může domnívat, že když je 

v komisi za nějakou politickou stranu, že je třeba i 

členem této strany a hlavně na malých městech to 

může být pro mnohé nepříjemné. 

 

 

5) 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 

 

§ 11 odst. 1 písm. e) 

Stávající znění 

se podílí na zajištění školení členů okrskových 

volebních komisí prováděného Českým 

statistickým úřadem k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním 

úřadem k zásadám hlasování. 

 

Navrhované znění 

provádí školení členů okrskových volebních 

komisí k zásadám hlasování, a to alespoň pro 

osoby, jejichž účast na školení je povinná a podílí 

se na zajištění školení členů okrskových volebních 

komisí prováděného Českým statistickým úřadem 

k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. 
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Odůvodnění: 

Jeví se nám jako vhodnější uložit povinnost 

provést školení členů okrskových volebních 

komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze lépe zajistit 

jednotnost proškolení v rámci koordinace 14-ti 

krajských úřadů než 388 pověřených obecních 

úřadů. Nelze přehlédnout ani fakt, že i v případě 

ČSÚ je školení zajišťováno a koordinováno 

v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

 

§ 12 odst. 1 písm. c) 

Stávající znění 

Zajišťuje školení určených členů okrskových 

volebních komisí k zásadám hlasování 

 

Navrhované znění 

zajišťuje a podílí se na školení k zásadám 

hlasování, které provádí krajský úřad a zajišťuje a 

podílí se na školení k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad. 

 

Odůvodnění: 

Jeví se nám jako vhodnější uložit povinnost 

provést školení členů okrskových volebních 

komisí krajskému úřadu. Zcela jistě lze lépe zajistit 

jednotnost proškolení v rámci koordinace 14-ti 

krajských úřadů než 388 pověřených obecních 

úřadů. Nelze přehlédnout ani fakt, že i v případě 

ČSÚ je školení zajišťováno a koordinováno 

v rámci krajských poboček ČSÚ. 

 

Tato připomínka je doporučující 

k § 17 odst. 5) 
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Stávající znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o třetinu. Věta první a druhá se nepoužije, 

jestliže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a 

místopředseda určen v době, kdy již nebylo možné 

účast na školení zajistit. Věta první a druhá se 

nevztahuje na členy zvláštních okrskových 

volebních komisí. 

 

Navrhované znění 

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, krátí se mu zvláštní odměna podle 

§ 82 o šestinu. Vypočtená částka k vyplacení se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Věta první a 

druhá se nepoužije, jestliže byl zapisovatel 

jmenován nebo předseda a místopředseda určen 

v době, kdy již nebylo možné účast na školení 

zajistit. Věta první a druhá se nevztahuje na členy 

zvláštních okrskových volebních komisí. 

Odůvodnění: 

Je správným krokem jednoznačně stanovit, pro 

koho je školení povinné. Krácení výše zvláštní 

odměny o 1/3 se však jeví jako nepřiměřeně tvrdé, 

navíc pokud důvodová zpráva uvádí: a to bez 

ohledu na … nepřítomnost zaviněnou např. 

nemocí. Zaslaná důvodová zpráva uvádí mimo 

jiné: Předpokládá se, že členové okrskových 

volebních komisí s těmito funkcemi budou od 

řadových členů diferencováni výší zvláštní 

odměny, což předpokládá navazující úpravu 

v prováděcí vyhlášce zejména ve vztahu k 
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místopředsedovi. Na jiném místě důvodové zprávy 

je uváděno: Předkladatel návrhu usiluje rovněž o 

navýšení odměn členů volebních komisí. 

V návaznosti na předkládanou novelu volebních 

zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek 

provádějících volební zákony, kterým budou 

odměny členům volebních komisí navýšeny o cca 

500 Kč. 

Dokud nebudou známy přesné částky nelze dopad 

přesně kvantifikovat, nicméně budeme-li vycházet 

z odměny předsedy 2.100 Kč, zapisovatel 2.000 

Kč, místopředseda 2.000 Kč a řadový člen 1.800 

Kč, pak odměna předsedy v případě krácení o 1/3 

při neúčasti na povinném školení z důvodu např. 

nemoci bude 1.400 Kč, zatímco řadový člen bude 

mít odměnu 1.800 Kč. V případě krácení o 1/6 by 

u předsedy byla výše odměny 1.800 Kč, neboli 

stejná jako řadového člena. 

Navrhujeme jednoznačně stanovit pravidlo pro 

zaokrouhlování vypočtených odměn po krácení, 

neboť pokud bude přistoupeno ke krácení o 

pevnou část odměny (1/3 nebo 1/6), tak výsledkem 

bude v některých případech částka, která nebude 

v celých korunách. Např. u částky 2.000,- Kč je 

1/3 666,666.. Kč a 1/6 je 333,333… Kč a tudíž 

k vyplacení je 1.333,333… Kč, resp. 1.666,666… 

Kč. 

Alternativně by bylo možno stanovit krácení 

v případě neúčasti o pevně danou částku, např. 200 

Kč. 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

k § 17 odst. 6) 

Stávající znění 

Zapisovatel zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena 

okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 
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příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj 

o tom, která politická strana, politické hnutí nebo 

koalice nebo který nezávislý kandidát člena 

delegoval, nebo že se jedná o člena jmenovaného 

starostou. 

 

Navrhované znění 

Zapisovatel zajistí, aby ve volební místnosti 

v průběhu hlasování bylo u každého člena 

okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, 

příjmení, funkce v okrskové volební komisi. 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že je nadbytečné a nežádoucí 

označovat, kdo člena nominoval. Často jsou to 

dobrovolníci, kteří se nechají napsat do komise za 

stranu, se kterou nemají stejné názory, ale jsou 

ochotni se stát členem komise a mnohdy je to 

jediná možnost, jak do komise nominovat schopné. 

Veřejnost se pak může domnívat, že když je 

v komisi za nějakou politickou stranu, že je třeba i 

členem této strany a hlavně na malých městech to 

může být pro mnohé nepříjemné. 

 

Tato připomínka je zásadní 

K § 18 odst. 2 

Stávající znění 

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWM8YSTG)



 

 115 

územně příslušném zastupitelstvu kraje. 

 

Navrhované znění 

Delegovat nejpozději 40 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. 

 

Odůvodnění 

Podnět k podání návrhu na legislativní změnu ve 

volebních zákonech se týká změny lhůty pro 

delegování členů a náhradníků okrskových 

volebních komisí volebními stranami, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována. Termín pro 

delegování členů do okrskových volebních komisí 

je v současnosti dán lhůtou nejpozději 30 dnů před 

zahájením voleb a termín konání prvního zasedání 

okrskových volebních komisí je dán lhůtou 21 dnů 

přede dnem konání voleb. Tzn. při využití 

nejzazších termínů je časový prostor 9 dnů, kdy 

obecní úřady musí sestavit jednotlivé komise, 

starostové obcí musí dodelegovat chybějící členy, 

rozeslat písemné pozvánky. V tomto časovém 

rozmezí bývá i víkend, kdy Česká pošta, jejíchž 

služeb pro doručení pozvánek obce využívají, 

nedoručuje, pak nastává svízelná situace, kdy člen 

komise obdrží pozvánku a následující den nebo 

den další by se měl dostavit na první zasedání. To 

potom vede k tomu, že se delegovaní členové 

omlouvají z nepřítomnosti na prvním zasedání 
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komisí. Nesloží slib člena komise a jejich delegace 

je promarněna. Náhradníci volebních stran, které 

delegovaly své zástupce na první zasedání komisí, 

zvaní nejsou. 

Pokud delegovaný člen omluví svou nepřítomnost 

na prvním zasedání a slib člena složí dodatečně, je 

vyřazen z možnosti losování předsedy a 

místopředsedy. Nepřítomnost na prvním zasedání 

okrskových volebních komisí je též důvodem ke 

krácení odměny za výkon funkce člena komise. 

Situace s doručením písemných pozvánek je ještě 

komplikovanější v případě jejich doručování do 

vlastních rukou. Pominu-li finanční náklady na 

doučování písemností do vlastních rukou, pak je 

nutné zdůraznit, že většinu členů komisí tvoří lidé 

zaměstnaní a studenti středních a vysokých škol, 

kteří se v dopoledních hodinách nezdržují doma a 

nemají možnost si zásilku převzít od doručovatele. 

Musí si uloženou písemnost vyzvednout na poště, 

a to také bývá problém, hlavně z časových důvodů.  

 

Tato připomínka je doporučující 
 

k § 18 odst. 6, písm. g) 

Stávající znění 

ve dnech voleb, trvá-li nepřítomnost člena 

okrskové volební komise ve volební místnosti bez 

souhlasu komise nepřetržitě déle než 2 hodiny. 

 

Navrhované znění 

ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové 

volební komise ve volební místnosti bez souhlasu 

komise nepřetržitě déle než 3 hodiny. 

 

Odůvodnění: 

Je správným krokem provést sjednocení doby 

nepřítomnosti definované v jednotlivých zákonech. 

Stanovení možnosti ukončení činnosti člena OVK 
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až po nepřetržité nepřítomnosti se jeví jako 

problematické. Pokud člen komise dorazí do 

volební místnosti ve 14:00 a ve 14:05 odejde, vrátí 

se 15:55 a odejde 16:05, opět se vrátí 17:55 a 

odejde 18:05, … tak nebude možno tomuto členovi 

ukončit členství v OVK. Pokud by se tímto 

způsobem rozhodlo „bojkotovat“ činnost OVK 

více nominovaných členů OVK, pak bude 

předseda OVK jen těžko zajišťovat řádný průběh 

voleb. Nadto důvodová zpráva i nadále počítá 

s možností krácení odměny člena OVK 

obsaženého v prováděcích vyhláškách a počítá 

tedy s evidencí účasti člena komise – není tedy 

důvod, proč této evidence nevyužít pro případný 

zánik funkce člena komise. Toto znění zcela jistě 

lépe naplní deklarovanou prioritu plnohodnotně 

zajistit činnost okrskové volební komise. Navrhuje 

se stanovit dobu nepřítomnosti pro jednotlivé kolo 

voleb (v případě dvoukolových voleb tedy bude 

nepřítomnost 2x3 hodiny), které je vůči členům 

OVK vstřícnější a umožní jim lépe rozložit 

případnou nepřítomnost dle aktuální potřeby, než 

kdyby nepřítomnost byla stanovena pro jednotlivé 

dny voleb (toto by navíc vedlo k nerovnému 

postavení např. v případě dodatečných nebo 

opakovaných voleb do zastupitelstev obcí). 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

Další připomínky: 

Navrhujeme systematické řešení v podobě přijetí 

rozpracovaného volebního kodexu, který 

 

- by měl upravovat jednotně zásadně 

všechny volby a pouze stanovit 

odchylky, týkající se odůvodněných 
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rozdílů mezi nimi 

 

- jednotně by rovněž vymezoval závažné 

důvody, pro které může volič požádat o 

hlasování mimo volební místnost (v z. č. 

275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky, jsou to důvody ZDRAVOTNÍ 

nebo RODINNÉ, v ostatních zákonech 

pouze ZDRAVOTNÍ = v praxi roste 

využití tohoto institutu, bohužel však i 

zneužití)  

 

- měl by vážným způsobem reflektovat na 

dlouhodobý požadavek konání voleb 

v jednom dni 

 

- měl by odstranit deficity v kontrole 

správnosti výsledků hlasování (usnesení 

NSS ze dne 19.11.2017 č.j. Vol 58/2017-

187) 

 

- rozšířit taxativně stanovené důvody pro 

změny volebních okrsků (uvedené v ust.  

§ 26 odst. 1 z.č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí, v pl. znění) – 

k tomuto byla v minulosti podána řada 
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připomínek od obcí a MV ČR slíbilo 

v tzv. volebním kodexu či v některé 

z novel tohoto zákona nastavit pravidla 

pro změnu vymezení volebních okrsků 

volněji (viz přípis adresovaný ÚMČ 

Praha 6 č.j. MV-547-2/VS-2017).  

 

- zrušit doručování hlasovacích lístků 

voličům (s výjimkou komunálních 

voleb) (voliči v říjnu a v lednu využívali 

možnosti vyzvednout si lístky až ve 

volební místnosti – a rezervy tak byly 

nedostačující…. v budoucnu se jinak 

bude běžně stávat, že úřady budou muset 

objednávat stejný počet lístků pro 

doručování a stejný počet lístků pro 

voliče do volebních místností, s ohledem 

na skutečnost, že lístky budou 

jednostranné (a větší) budou mít navíc 

ještě úřady potíže s úložným prostorem 

pro tento volební materiál 

 

- pokud bude doručování lístků 

zachováno, je zapotřebí navýšit finanční 

částky učené k vyplacení za kompletaci a 

distribuci lístků a obálek (které budou 

mít také větší formát) 
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- by měl cílit na zkvalitnění činnosti 

okrskových volebních komisí i tím, že 

stanoví horní věkovou hranici členů 

volebních komisí:-) 

Tyto připomínky jsou doporučující 
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V Praze dne 28. února 2018 
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