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Teze změn vyhlášek provádějících volební zákony, které si vyžádá návrh 
zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní 

 
Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

 V § 12 odst. 1 a 2 se doplní výše zvláštní odměny pro místopředsedu 
okrskové volební komise, která bude diferencovaná od výše odměny 
„řadového“ člena obdobně, jako u zapisovatele a předsedy okrskové volební 
komise z důvodu, že i místopředsedovi se novelou zákona zakládá povinná 
účast na školení určených členů okrskové volební komise (konkrétní výše 
částky je předmětem probíhajícího jednání mezi Ministerstvem vnitra 
a Ministerstvem financí; součástí jednání jsou i návrhy Ministerstva vnitra 
na plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí 
a navýšení odměny při konání dvoukolových voleb); 
 

 v Příloze č. 1, ve vzoru 4 (kandidátní listina pro volby do Poslanecké 
sněmovny) a vzoru 6 (přihláška k registraci pro volby do Senátu) se 
v souvislosti s údaji o kandidátech uváděných na kandidátní listině (přihlášce 
k registraci) za slovo „věk“ doplní slova „ke druhému dni voleb“; doplnění 
ve vyhlášce navazuje na upřesnění tohoto údaje v novele volebních zákonů; 
 

 v Příloze č. 2, ve vzoru tiskopisu 4a (Zápis o průběhu a výsledku hlasování 
ve volebním okrsku) a jeho příloze (Výsledky hlasování pro politické strany, 
politická hnutí a koalice ve volebním okrsku) se vypustí slova „s právem 
hlasovat“ (vyskytuje se 4x ve vzoru tiskopisu a 1x v jeho příloze), neboť 
novelou volebních zákonů se zavádí rovnocenné postavení zapisovatele, který 
nadále nemá pouze hlas poradní, ale plnohodnotné hlasovací právo; 
ze stejného důvodu se obdobná úprava provede též v Příloze č. 2, ve vzoru 
tiskopisu 4b (Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním 
okrsku) a jeho příloze (Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí 
a koalice ve zvláštním volebním okrsku) a v Příloze č. 2, ve vzoru 
tiskopisu 5 (Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku). 
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Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 V § 17 odst. 1 se doplní výše zvláštní odměny pro místopředsedu okrskové 
volební komise, která bude diferencovaná od výše odměny „řadového“ člena 
obdobně, jako u zapisovatele a předsedy okrskové volební komise z důvodu, 
že i místopředsedovi se novelou zákona zakládá povinná účast na školení 
určených členů okrskové volební komise (konkrétní výše částky je 
předmětem probíhajícího jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
financí; součástí jednání jsou i návrhy Ministerstva vnitra na plošné navýšení 
odměn všem členům okrskových volebních komisí a navýšení odměny při 
konání dvoukolových voleb); 
 

 v Příloze č. 1, ve vzoru 3 (kandidátní listina pro volby do zastupitelstva kraje) 
se v souvislosti s údaji o kandidátech uváděných na kandidátní listině za 
slovo „věk“ doplní slova „ke druhému dni voleb“; doplnění ve vyhlášce 
navazuje na upřesnění tohoto údaje v novele volebních zákonů; 
 

 v Příloze č. 2, ve vzoru tiskopisu 6 (Zápis o průběhu a výsledku hlasování 
ve volebním okrsku) a jeho příloze (Výsledky hlasování pro politické strany, 
politická hnutí a koalice ve volebním okrsku) se vypustí slova „s právem 
hlasovat“ (vyskytuje se 4x ve vzoru tiskopisu a 1x v jeho příloze), neboť 
novelou volebních zákonů se zavádí rovnocenné postavení zapisovatele, 
který nadále nemá pouze hlas poradní, ale plnohodnotné hlasovací právo. 
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Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

 V § 1 odst. 1 se doplní výše zvláštní odměny pro místopředsedu okrskové 
volební komise, která bude diferencovaná od výše odměny „řadového“ člena 
obdobně, jako u zapisovatele a předsedy okrskové volební komise z důvodu, 
že i místopředsedovi se novelou zákona zakládá povinná účast na školení 
určených členů okrskové volební komise (konkrétní výše částky je 
předmětem probíhajícího jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
financí; součástí jednání jsou i návrhy Ministerstva vnitra na plošné navýšení 
odměn všem členům okrskových volebních komisí a navýšení odměny při 
konání dvoukolových voleb); 
 

 v Příloze č. 1, ve vzoru 6 (kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce) 
se v souvislosti s údaji o kandidátech uváděných na kandidátní listině za 
slovo „věk“ doplní slova „ke druhému dni voleb, popřípadě ke dni voleb, 
konají-li se volby v jednom dni“; doplnění ve vyhlášce navazuje na upřesnění 
tohoto údaje v novele volebních zákonů; 
 

 v Příloze č. 1, ve vzoru 7 (hlasovací lístek) se na konci textu vysvětlivky XX 
doplní slova „;je-li hlasovací lístek vytištěn oboustranně, uvede se na konci 
každé strany text „Pokračování na druhé straně.““; doplnění navazuje na 
obdobné doplnění v novele zákona o volbách do zastupitelstev obcí; 
 

 v Příloze č. 1, ve vzoru 10 (záznam o kontrole provedené krajským úřadem) 
se vzor rozšíří o kolonky pro zjištěný stav při kontrole sčítání hlasů ve volební 
místnosti, neboť novelou volebních zákonů se krajskému úřadu, obdobně 
jako v jiných druzích voleb, přiznává také ve volbách do zastupitelstev obcí 
možnost provedení kontroly ve volební místnosti při sčítání hlasů; 
 

 v Příloze č. 2, ve vzoru tiskopisu 3 (Zápis o průběhu a výsledku hlasování 
ve volebním okrsku) se vypustí slova „s právem hlasovat“ (vyskytuje se 4x), 
neboť novelou volebních zákonů se zavádí rovnocenné postavení 
zapisovatele, který nadále nemá pouze hlas poradní, ale plnohodnotné 
hlasovací právo. 
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Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 

 V § 3 odst. 2 se slova „data narození“ nahradí slovy „věk“, neboť novelou 
zákona o volbách do Evropského parlamentu se jako jedna z náležitostí 
údajů o kandidátech na kandidátní listině zavádí věk ke druhému dni voleb 
namísto data narození; 
 

 V § 10 odst. 1 se doplní výše zvláštní odměny pro místopředsedu okrskové 
volební komise, která bude diferencovaná od výše odměny „řadového“ člena 
obdobně, jako u zapisovatele a předsedy okrskové volební komise z důvodu, 
že i místopředsedovi se novelou zákona zakládá povinná účast na školení 
určených členů okrskové volební komise (konkrétní výše částky je 
předmětem probíhajícího jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
financí; součástí jednání jsou i návrhy Ministerstva vnitra na plošné navýšení 
odměn všem členům okrskových volebních komisí a navýšení odměny při 
konání dvoukolových voleb); 
 

 v Příloze č. 1, ve vzoru 4 (kandidátní listina pro volby do Evropského 
parlamentu) se v souvislosti s údaji o kandidátech uváděných na kandidátní 
listině slova „datum narození“ nahrazují slovy „věk ke druhému dni voleb“; 
změna ve vyhlášce navazuje na změnu tohoto údaje v novele volebních 
zákonů; v příloze A ke vzoru 4 (prohlášení kandidáta) je naopak třeba údaj 
o datu narození kandidáta doplnit, aby registrační úřad měl možnost kontroly 
uváděného věku; 
 

 v Příloze č. 2, ve vzoru tiskopisu 2 (Zápis o průběhu a výsledku hlasování 
ve volebním okrsku) a jeho příloze (Výsledky hlasování pro politické strany, 
politická hnutí a koalice ve volebním okrsku) se vypustí slova „s právem 
hlasovat“ (vyskytuje se 4x ve vzoru tiskopisu a 1x v jeho příloze), neboť 
novelou volebních zákonů se zavádí rovnocenné postavení zapisovatele, 
který nadále nemá pouze hlas poradní, ale plnohodnotné hlasovací právo. 
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Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 

 V § 6 odst. 1 se doplní výše zvláštní odměny pro místopředsedu okrskové 
volební komise, která bude diferencovaná od výše odměny „řadového“ člena 
obdobně, jako u zapisovatele a předsedy okrskové volební komise z důvodu, 
že i místopředsedovi se novelou zákona zakládá povinná účast na školení 
určených členů okrskové volební komise (konkrétní výše částky je 
předmětem probíhajícího jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
financí; součástí jednání jsou i návrhy Ministerstva vnitra na plošné navýšení 
odměn všem členům okrskových volebních komisí a navýšení odměny při 
konání dvoukolových voleb); 
 

 v Příloze č. 5 (vzor tiskopisu Zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve 
volebním okrsku a vzor tiskopisu Zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve 
zvláštním volebním okrsku) se vypustí slova „s právem hlasovat“ (vyskytuje se 
4x), neboť novelou volebních zákonů se zavádí rovnocenné postavení 
zapisovatele, který nadále nemá pouze hlas poradní, ale plnohodnotné 
hlasovací právo. 
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