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III. 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy  

Ministerstvo vnitra předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící 
jednotlivé volební zákony. Jedná se o technickou změnu vyhlášek ke všem pěti volebním 
zákonům, která nezbytně navazuje na novelu volebních zákonů – vládní návrh zákona, kterým 
se mění volební zákony a soudní řád správní, který vláda předložila Poslanecké sněmovně dne 
28. března 2018 (sněmovní tisk 137). Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila ve třetím 
čtení dne 14. září 2018. Poslanecký pozměňovací návrh, kterým se zavádí společné okrskové 
komise při souběžném konání místního nebo krajského referenda a některého typu voleb, 
se promítl také do názvu zákona. Dne 19. října 2018 byl návrh postoupen Senátu jako návrh 
zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském 
referendu a soudní řád správní (senátní tisk 336). 

Vzhledem ke změnám navrhovaným v novele volebních zákonů je třeba tyto změny 
návazně promítnout též do prováděcích předpisů. Jde jednak o úpravu vzorů (vzor kandidátní 
listiny, resp. přihlášky k registraci, vzor hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev obcí 
a vzor záznamu o kontrole provedené ve volební místnosti krajským úřadem při volbách 
do zastupitelstev obcí) a jednak o úpravu vzorů tiskopisů (vzor tiskopisu zápisu o průběhu 
a výsledku hlasování ve volebním okrsku). 

V návaznosti na druhý poslanecký pozměňovací návrh, kterým se v zákoně o volbách 
do zastupitelstev obcí výslovně stanoví, že volební právo mají také občané jiných členských 
států EU s registrovaným přechodným pobytem na území České republiky, je třeba provést 
úpravu v některých ustanoveních, vzorech a vzorech tiskopisů obsažených v prováděcí 
vyhlášce k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí.  

 
  Konkrétně se navrhuje novelizovat 

− vyhlášku Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

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

− vyhlášku Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

− vyhlášku č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, 

− vyhlášku č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta 
republiky. 
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Nezbytné navýšení odměn pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových 
volebních komisí, pro které novela volebních zákonů zavádí povinnou účast na školení, ale 
též dlouhodobě poptávané plošné navýšení odměn všem řadovým členům okrskových 
volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, včetně navýšení příplatku 
za druhé kolo voleb, bylo realizováno vyhláškou č. 185/2018 Sb., která nabyla účinnosti 
1. září 2018. Valorizované odměny tudíž mohly být vypláceny členům okrskových volebních 
komisí již za výkon funkce v komunálních volbách a ve volbách do Senátu konaných v říjnu 
2018.   

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s prováděnými zákony 

Zákonná zmocnění ve všech prováděných volebních zákonech ukládají Ministerstvu 
vnitra v dohodě s Českým statistickým úřadem stanovit vzory tiskopisů pro zjišťování 
a zpracování výsledků hlasování, vzory kandidátních listin, přihlášek k registraci, hlasovacího 
lístku a dalších volebních dokumentů, resp. formu spolupráce orgánů státní správy 
při předávání podkladů z kandidátních listin. V jednom případě je využito zmocnění 
Ministerstva vnitra umožňující stanovit postup obecních úřadů a volebních orgánů 
při sestavování a vedení seznamů. 

Předkládaná vyhláška promítá změny, které navazují na současně projednávanou novelu 
volebních zákonů, do vzorů tiskopisů a vzorů některých volebních dokumentů. 

Navrhovaná úprava je proto v souladu se zákonným zmocněním, jakož i prováděnými 
zákony jako takovými. 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Tiskopisy či vzory volební dokumentace nejsou upraveny právem Evropské unie, a to 
ani pro volby do Evropského parlamentu. Právní úprava na tomto úseku je plně ponechána 
v pravomoci národních orgánů jednotlivých členských států.  

Rovněž mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast 
nevztahují. 

 
4. Finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské 

subjekty 

Navrhované změny v některých ustanoveních, vzorech tiskopisů a vzorech volebních 
dokumentů nemají žádné finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  

Ve vzorech tiskopisů jde svým rozsahem o zanedbatelné úpravy, které nemají dopad 
na rozměry tiskopisů a jejich stávající formát bude zachován.   

 
5. Zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a k ochraně soukromí a osobních údajů, zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo 
obranu státu 

Návrh vyhlášky je technickou novelu a nezvyšuje korupční rizika. Návrh nemá dopad 
ve vztahu k zákazu diskriminace ani k ochraně soukromí a osobních údajů; nemá ani dopady 
na bezpečnost nebo obranu státu. 
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6. K hodnocení dopadů regulace 

Vzhledem k tomu, že předložený právní předpis je svým charakterem pouze technickou 
novelou volebních vyhlášek, byl předseda Legislativní rady vlády požádán o výjimku 
z provedení hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

Zvláštní část 
 

• Vzor kandidátní listiny – věk ke druhému dni voleb 
K Čl. I bodu 1 
K Čl. III bodu 2 
K Čl. V bodu 5 
K Čl. VII bodu 1 a 2 
V návaznosti na úpravu obsaženou v novele volebních zákonů, kdy se výslovně stanoví, 

že na kandidátní listině (přihlášce k registraci pro volby do Senátu) se u jednotlivých 
kandidátů uvádí věk ke druhému dni voleb (případně ke dni voleb, konají-li se volby 
do zastupitelstev obcí v jednom dni), se tato změna promítá ve volebních vyhláškách také 
do vzorů kandidátních listin (přihlášky k registraci). Smyslem úpravy je, aby při podávání 
kandidátních listin bylo kandidujícím subjektům zřejmé, ke kterému dni se má věk kandidátů 
uvádět a registračnímu úřadu odpadla administrativní zátěž jednak při vyzývání k odstranění 
vad a jednak v podobě přepočítávání věku pro účely tisku hlasovacích lístků.  

U kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu dochází k nahrazení údaje 
o datu narození. Vzhledem k tomu, že datum narození kandidáta se na kandidátní listině 
pro volby do Evropského parlamentu nahrazuje z důvodu sjednocení s ostatními druhy voleb 
věkem kandidáta ke druhému dni voleb, je třeba datum narození kandidáta naopak doplnit 
do vzoru prohlášení kandidáta; obdobné náležitosti má vzor prohlášení i v ostatních druzích 
voleb. Znalost data narození kandidáta je důležitá pro zkoumání případných duplicit mezi 
kandidáty, které provádí Český statistický úřad a svá zjištění předává Ministerstvu vnitra 
(§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 409/2003 Sb.). 

 
 

• Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve (zvláštním) volebním okrsku a jeho 
příloha  
K Čl. I bodu 2 a 3 
K Čl. III bodu 3 až 7 
K Čl. V bodu 4 a 11 
K Čl. VII bodu 3 a 4 
K Čl. IX bodu 2 
Nutnou změnou ve všech vzorech tiskopisů Zápisu o průběhu a výsledku hlasování 

ve (zvláštním) volebním okrsku (dále jen „Zápis“), bezprostředně vyvolanou novelou 
volebních zákonů, je odstranění všech výskytů textu „s právem hlasovat“ ve vazbě na změnu 
postavení zapisovatele okrskové volební komise a přiznání práva hlasovat všem členům 
okrskové volební komise/zvláštní okrskové volební komise. Zároveň je potřebné předřadit 
v závěru Zápisu datum vyhotovení a podpis zapisovatele před podpisy ostatních členů 
okrskové volební komise z toho důvodu, aby výše uvedenou změnou nebyl podpis 
zapisovatele duplicitní.   
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Současně dochází k odstranění gramatických vad v dosavadních vzorech tiskopisů 
Zápisu a také k formálnímu sjednocení obsahu vzoru tiskopisů ve všech druzích voleb tak, 
aby to usnadnilo a zpřehlednilo práci okrskovým volebním komisím při častém konání voleb 
a omezilo chybovost při vyplňování a podepisování Zápisů. Kromě gramatických úprav jde 
o sjednocení textů, kterými je popsán časový průběh hlasování, odročení, přerušení, podání 
stížností a využití přenosné volební schránky, včetně jejich uvádění ve stejných oddílech 
pro všechny druhy voleb, uvádění fiktivních čísel stran s tím, že skutečná budou uvedena 
po vylosování Státní volební komisí apod. Výchozím byl zejména vzor tiskopisu Zápisu 
pro volbu prezidenta republiky, a to z toho důvodu, že se jedná o nejnověji zpracovaný vzor. 
Ve všech případech jde o změny, které nezasahují do současného způsobu zapisování 
zjištěných výsledků hlasování v okrsku okrskovou volební komisí. Ve vzoru tiskopisu 
týkajícího se slibu členů okrskových volebních komisí se zrušují pro nadbytečnost zmínky 
o zapisovateli, který je také členem okrskové volební komise. 

 
 

• Informace o zmocněnci předávané Českému statistickému úřadu 
K Čl. III bodu 1 
Vypouštěný text navazuje na to, že Český statistický úřad od novely volebních zákonů 

č. 90/2017 Sb. již nemá povinnost zasílat zmocněncům kandidujících subjektů informace 
o výsledku voleb. Tím se i povinnost pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu 
poskytnout Českému statistickému úřadu informace o adresách zmocněnců stala 
bezpředmětnou.  

Uvedená změna se týká jen prováděcí vyhlášky k zákonu o volbách do Parlamentu, 
konkrétně voleb do Senátu. 

 
 

• Změna vyhlášky v návaznosti na výslovné zakotvení volebního práva občanů EU 
s registrovaným přechodným pobytem na území ČR ve volbách do zastupitelstev 
obcí 
K Čl. V bodu 1, 2, 3, 6, 9 a 10 
V návaznosti na poslanecký pozměňovací návrh, kterým se v zákoně o volbách 

do zastupitelstev obcí výslovně stanoví, že volební právo mají také občané jiných členských 
států EU s registrovaným přechodným pobytem na území České republiky, je třeba provést 
úpravu v některých ustanoveních, vzorech a vzorech tiskopisů obsažených v prováděcí 
vyhlášce k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí.  

Úprava spočívá v tom, že vzor tiskopisu, další vzory nebo ustanovení, která dopadají 
na občany jiných členských států EU a obsahují údaj o trvalém pobytu, jsou nahrazena 
údajem o pobytu, který v sobě zahrnuje jak trvalý pobyt (držitelé povolení k trvalému 
pobytu), tak registrovaný přechodný pobyt (držitelé potvrzení o přechodném pobytu). 

V některých případech jde o ustanovení, která se vztahují nejen na občany jiných 
členských států EU, ale i na občany ČR. Vzhledem k tomu, že pro občany ČR institut 
přechodného pobytu neexistuje, je zřejmé, že pod „pobytem“ je třeba rozumět pobyt trvalý. 

 
 

• Vzor hlasovacího lístku pro komunální volby  
K Čl. V bodu 7 
V návaznosti na změnu zavedenou v souběžně projednávané novele volebních zákonů 

se do vzoru hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev obcí v poznámce doplňuje 
upozornění, že je-li hlasovací lístek vytištěn oboustranně, uvede se na konci každé strany text 
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„Pokračování na druhé straně“. 
To souvisí s obecným požadavkem na zavedení jednostranných hlasovacích lístků, které 

však ve volbách do zastupitelstev obcí při současném volebním systému a způsobu hlasování 
není možné. 

 
 
• Vzor záznamu o kontrole provedené krajským úřadem při sčítání v komunálních 

volbách  
K Čl. V bodu 8  
Opět vzhledem k úpravě doplněné do souběžné novely volebních zákonů, kdy se 

pro volby do zastupitelstev obcí do zákona výslovně doplnila pravomoc pro krajský úřad 
provést kontrolu ve volební místnosti také při sčítání hlasů, se v příslušné volební vyhlášce 
ve vzoru záznamu o kontrole provedené krajským úřadem doplňují kolonky vztahující se 
ke kontrole ve fázi sčítání hlasů. 

 
 

• Vypuštění „vojenského újezdu“ ve vzoru záznamu o odmítnutí zápisu  
K Čl. IX bodu 1 
Ve vzoru záznamu o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním 

okrsku Českým statistickým úřadem se vypouští slova „vojenský újezd“, neboť od nabytí 
účinnosti zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic 
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů), došlo ke zrušení trvalého pobytu občanů na území vojenských újezdů 
a na jejich území se tudíž volby nekonají.  

Vypuštění je potřebné jen v prováděcí vyhlášce k zákonu o volbě prezidenta republiky; 
v ostatních se nevyskytuje. 

 
 

• K přechodným ustanovením 
K Čl. II, IV, VI, VIII a X 
Přechodná ustanovení zajišťují, aby aplikace nové právní úpravy dopadla až na volby 

vyhlášené po nabytí účinnosti této vyhlášky a jsou nastavena shodně jako u souběžně 
projednávané novely volebních zákonů.  

 
 

• K účinnosti 
K Čl. XI  
Účinnost vyhlášky se navrhuje shodně jako účinnost souběžně projednávané novely 

volebních zákonů, tj. desátým dnem po jejím vyhlášení. Předpokládá se, že oba předpisy 
budou ve Sbírce zákonů publikovány společně, a je tedy žádoucí, aby prováděcí předpis nabyl 
účinnosti zároveň s prováděným zákonem.  
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