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IV. 
TEXT ČÁSTÍ VYHLÁŠEK V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH 

ZMĚN 
 

 
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 

 
 

Příloha č. 1 
Vzor 3 

 
Kandidátní listina 

 
pro volby do zastupitelstva kraje...........................konané 

ve dnech............................ 
 

 ................................................................. 
    Název politické strany, politického hnutí nebo koalice x) 
 
Složení koalice xx) 

 .................. 
 
 .................. 
 
Kandidáti: 
 
1. .............................       ........................... 
jméno, příjmení, pohlaví,  
věk věk ke druhému dni voleb                       povolání 
 
                              .................................... 
                                obec, kde je kandidát přihlášen 
                                       k trvalému pobytu 
 
                              .................................... 
                              název politické strany nebo 
                              politického hnutí, jehož je kandidát 
                              členem, popřípadě údaj "bez 
                              politické příslušnosti" 
 
 
                              .................................... 
                              název politické strany nebo 
                              politického hnutí, které kandidáta 
                              navrhlo xx) 
 
 
2. .............................       ........................... 
 jméno, příjmení, pohlaví, 
 věk věk ke druhému dni voleb                      povolání 
 
                               .................................... 
                                  obec, kde je kandidát přihlášen 
                                          k trvalému pobytu 
 
                               .................................... 
                               název politické strany nebo 
                               politického hnutí, jehož je kandidát 
                               členem, popřípadě údaj "bez 
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                               politické příslušnosti" 
 
                               .................................... 
                               název politické strany nebo 
                               politického hnutí, které kandidáta 
                               navrhlo xx) 
 
 ....................................... 
 Zmocněnec politické strany, politického 
 hnutí nebo koalice x) 
 jméno, příjmení, místo, kde je           ........................ 
 přihlášen k trvalému pobytu                  podpis zmocněnce 
 
 
 ....................................... 
 Náhradník zmocněnce 
 jméno, příjmení, místo, kde je 
 přihlášen k trvalému pobytu 
 
 
 ....................................... 
 Osoba oprávněná jednat jménem politické 
 strany, politického hnutí 
 jméno, příjmení, označení funkce         ........................ 
                                           podpis oprávněné osoby 
 
 ....................................... 
 Osoby oprávněné jednat jménem 
 politických stran a politických hnutí 
 tvořících koalici. xx) 
 jména, příjmení, označení funkcí         ........................ 
                                          podpisy oprávněných osob 
 
 
 V.................dne.................. 

 
------------------------------------------------------------------ 
 x) Uvede se odpovídající 
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici 
  
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6QCL3HK)



3 
 

Příloha č. 2 
Vzor tiskopisu 6 

 
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 

T/6 
 
Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)  ..........……….... 
........................................ okres ...………………............................. proběhlo ve dnech ...................………...…. 
hlasování ve  volbách do ZASTUPITELSTVA KRAJE …………………………………………………………….... 
 

I. 
 

Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin. 
Zahájení hlasování bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) …………............................ 
............................................................................................................................................................................. 
Doba hlasování byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) .......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

II. 
 
Hlasování nebylo přerušeno x)  bylo přerušeno na dobu od ................... do .................... hodin z důvodu x) ….. 
............................................................................................................................................................................. 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo 
oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na 
.......... listech. 
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka. 
 

III. 
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.   xx) 
 Obec Okrsek KČ1 
     Identifikace volebního okrsku             
             

 
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů      
      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      Počet odevzdaných úředních obálek      
      Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      
Kontrolní číslo 2      
      

 
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice, 
jejichž čísla jsou zakroužkována: 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí! 

99    98    97    96    95    94    93    92    91    90    89    88    87    86    85    84    83    82    81    80 
79    78    77    76    75    74    73    72    71    70    69    68    67    66    65    64    63    62    61    60    
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IV. 
 

Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ..........., t.j. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: ............................................................................................................................................… 
............................................................................................................................................................................. 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a 
schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně 
příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě .......................................................….. 
          jméno a příjmení 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat:  ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 

.................................................................................................... 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
............................................................................ 

jméno, příjmení a podpis zapisovatele           
 
Zápis odmítl podepsat: ..................................................................................................................................….. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/6 

 
Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)  
..........……….... 
........................................ okres ...………………............................. proběhlo ve dnech 
...................………...…. hlasování ve  volbách do ZASTUPITELSTVA KRAJE 
…………………………………………………………….... 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne…………….…o...........hodin….......minut 
z důvodu……....… 
............................................................................................................................................................................. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne………….…….o…........hodin……....minut 
z důvodu............. 
………………………………………………………………………………………………………………………........... 
Hlasování nebylo x) bylo x)  přerušeno dne……………….na dobu od...............do...............hodin 
z důvodu….... 
............................................................................................................................................................................. 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou 
uvedeny v příloze na .......... listech.  
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka. 
 

II. 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech přílohy č.1 k tomuto 
zápisu. 
  
 Obec Okrsek KČ1 
     Identifikace volebního okrsku             
             

 
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů celkem      
      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      Počet odevzdaných úředních obálek      
      Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      
Kontrolní číslo 2      
      

 

  xx) 
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Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a 
koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována: 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí! 

99    98    97    96    95    94    93    92    91    90    89    88    87    86    85    84    83    82    81    80 
79    78    77    76    75    74    73    72    71    70    69    68    67    66    65    64    63    62    61    60    

 
 
 

III. 
 

Z celkového počtu ................ členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno 
..............., tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: 
............................................................................................................................................… 
............................................................................................................................................................................. 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně 
příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě 
.......................................................….. 
          jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 
………………………………………………………………………… 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:………………………………………………………………………………... 
 
Podpisy ostatních členů komise:  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
 
Zápis odmítl podepsat: 
..................................................................................................................................….. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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Příloha ke vzoru tiskopisu 6 
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
 VE VOLEBNÍM OKRSKU 

Příloha č.1 k tiskopisu T/6, list č.: ...........  
Příloha k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. .........v obci 
(městysu, městě, městské části, městském obvodu)  .................................. okres .......................……….......... 
 ......................................................... pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJE ....................................…........ 

       
   x) 

 Obec Okrsek KČ1 
Identifikace volebního okrsku             
             
 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici: 
 
...............................……………….......................................................................................... Číslo      
      
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí, koalici      
      
Kontrolní číslo 2      
      
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku: 
 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 
sl.1 x sl.2 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 
sl.4 x sl.5 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 
sl.7 x sl.8 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 
1.      16.      31.      
                  2.      17.      32.      
                  3.      18.      33.      
                  4.      19.      34.      
                  5.      20.      35.      
                  6.      21.      36.      
                  7.      22.      37.      
                  8.      23.      38.      
                  9.      24.      39.      
                  10.      25.      40.      
                  11.      26.      41.      
                  12.      27.      42.      
                  13.      28.      43.      
                  14.      29.      44.      
                  15.      30.      45.      
                  
 

Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)         
         

x) KČ1 … kontrolní číslo 1
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Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku - 
dokončení: 
 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 

sl.10 x sl.11 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 

sl.13 x sl.14 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 

sl.16 x sl.17 
Sl.10 Sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.16 sl.17 sl.18 
46.      55.      63.      

                  47.      56.      64.      
                  48.      57.      65.      
                  49.      58.      66.      
                  50.      59.      67.      
                  51.      60.      68.      
                  52.      61.      69.      
                  53.      62.      70.      
                  

54.                  
                  
 

Kontrolní číslo 4 (součet násobků ve sl. 12 + 15 + 18)         
         
         
Kontrolní číslo 5 (součet kontrolních čísel 2 + 3 + 4)         
         
         
Poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy         
         

 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat:  ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 

 
........................................................................................... 

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 
 

.......................................................................... 
jméno, příjmení a podpis zapisovatele      
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
 VE VOLEBNÍM OKRSKU 

Příloha č.1 k tiskopisu T/6, list č.: ...........  
 

Příloha k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 
.........v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)  
................................................okres...........……….......... 
 ......................................................... pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJE 
....................................…........ 

       
          

 Obec Okrsek KČ1 
Identifikace volebního okrsku             
             
 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici: 
 
...............................………………...................................................................................... číslo      
      Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí, koalici      
      Kontrolní číslo 2      
      Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího 
lístku: 
 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 
sl.1 x sl.2 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 
sl.4 x sl.5 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 
sl.7 x sl.8 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 
1.      16.      31.      
                  

2.      17.      32.      
                  

3.      18.      33.      
                  

4.      19.      34.      
                  

5.      20.      35.      
                  

6.      21.      36.      
                  

7.      22.      37.      
                  

8.      23.      38.      
                  

9.      24.      39.      
                  

10.      25.      40.      
                  

11.      26.      41.      
                  

12.      27.      42.      
                  

13.      28.      43.      
                  

14.      29.      44.      
                  

15.      30.      45.      

 x) 
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Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9) 

        

         
x) KČ1 … kontrolní číslo 1 
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího 

lístku - dokončení: 
 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 

sl.10 x sl.11 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 

sl.13 x sl.14 

Poř. 
číslo 
kand. 

Počet 
přednostních 

hlasů 

 
Násobek 

sl.16 x sl.17 
sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.16 sl.17 sl.18 
46.      55.      63.      

                  
47.      56.      64.      

                  
48.      57.      65.      

                  
49.      58.      66.      

                  
50.      59.      67.      

                  
51.      60.      68.      

                  
52.      61.      69.      

                  
53.      62.      70.      

                  
54.                  

                  
 

Kontrolní číslo 4 (součet násobků ve sl. 12 + 15 + 18)         
         
         
Kontrolní číslo 5 (součet kontrolních čísel 2 + 3 + 4)         
         
         
Poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy         
         
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ………………………………………………………………………. 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:……………………………………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise:  ...................................   ...................................  

 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................   ...................................   ...................................  
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Vyhláška 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., ve znění pozdějších přepisů 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ 
Z KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘIHLÁŠEK K REGISTRACI PRO VYTVOŘENÍ 

REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN, 
POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALIC ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM 

A LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ 
 

§ 3 
  

 (1) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu průběžně 
pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie 
podaných kandidátních listin nebo přihlášek k registraci, a to nejpozději první den po uplynutí 
lhůty pro podávání kandidátních listin nebo přihlášek k registraci. Pověřený obecní úřad v 
sídle volebního obvodu poskytne Českému statistickému úřadu rovněž informace o adrese 
zmocněnce politické strany, politického hnutí a koalice nebo o adrese nezávislého kandidáta 
pro účel zaslání informací o výsledcích voleb. 
  
 (2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením 
a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem nebo 
přihlášek k registraci pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu. Tyto podklady 
předá krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu 
nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb. 
  
 (3) Po vyhodnocení a podle pokynu krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu 
v sídle volebního obvodu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se 
postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních 
listin nebo přihlášek k registraci či v případech odmítnutí registrace kandidátní listiny nebo 
přihlášky k registraci na základě rozhodnutí soudu. 8) 
  
 (4) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu nejpozději 
první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin nebo 
přihlášek k registraci9) zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam 
odmítnutých kandidátních listin nebo seznam zaregistrovaných přihlášek k registraci 
a seznam odmítnutých přihlášek k registraci Státní volební komisi. 
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Příloha č. 1 
Vzor 4 

 
Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

 
České republiky konané ve dnech ...................... 

Volební kraj ............................. 
 
 ................................................................. 
Název politické strany, politického hnutí nebo koalice x) 
 
Složení koalice xx) 
 
 ............................... 
 
 ............................... 
 
Kandidáti: 
 
1. .................................     ......................... 
Jméno, příjmení, pohlaví,  
věk věk ke druhému dni voleb                      povolání 
                                         ......................... 
                                           obec, kde je kandidát 
                                           přihlášen k trvalému 
                                                   pobytu 
 
                                         ......................... 
                                         název politické strany či 
                                         politického hnutí, jehož 
                                            je kandidát členem, 
                                            popřípadě údaj "bez 
                                          politické příslušnosti" 
 
                                         ......................... 
                                         název politické strany či 
                                         politického hnutí, které 
                                           kandidáta navrhlo xx) 
 
2. .................................     ......................... 
Jméno, příjmení, pohlaví,  
věk věk ke druhému dni voleb                     povolání 
                                         ......................... 
                                           obec, kde je kandidát 
                                           přihlášen k trvalému 
                                                  pobytu 
 
                                         ......................... 
                                         název politické strany či 
                                         politického hnutí, jehož 
                                            je kandidát členem, 
                                            popřípadě údaj "bez 
                                          politické příslušnosti" 
 
                                         ......................... 
                                         název politické strany či 
                                         politického hnutí, které 
                                           kandidáta navrhlo xx) 
 
Zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice x): 
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   .................................     ......................... 
           Jméno, příjmení               místo, kde je přihlášen k 
                                              trvalému pobytu 
 
Náhradník zmocněnce: 
 
   .................................     ......................... 
           Jméno, příjmení               místo, kde je přihlášen k 
                                              trvalému pobytu 
 
                                         ......................... 
                                              podpis zmocněnce 
                                              politické strany, 
                                          politického hnutí nebo 
                                                 koalice x) 

 
 
 ...................................     ......................... 
   Osoba oprávněná jednat jménem          podpis oprávněné osoby 
 politické strany nebo politického 
  hnutí, jméno, příjmení, označení 
               funkce 
 
 ...................................     ......................... 
   Osoby oprávněné jednat jménem         podpisy oprávněných osob 
  politických stran a politických 
hnutí tvořících koalici xx), jména, 
     příjmení, označení funkce 
 
V ..................... dne .................... 
 
Přílohy: Prohlášení kandidáta 
Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady 
x)  Uvede se odpovídající 
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici 
 
 
 

 
Vzor 6  

 
Přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky 

 
konané ve dnech ..................... 

Volební obvod .................................................... 
číslo                     sídlo 

 
 
 ................................................................. 
Název politické strany či politického hnutí, název koalice, nebo 
         údaj o tom, že jde o nezávislého kandidáta x) 

 
 
Složení koalice xx) .............................................. 
 
 
                   .......................... 
                  jméno, příjmení, pohlaví, věk věk ke druhému dni voleb 
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 ............................   .................................. 
          povolání              údaj o členství v politické straně 
                                 či politickém hnutí, nebo údaj, 
                                  že kandidát je "bez politické 
                                           příslušnosti" 
 
 ............................   .................................. 
   obec, kde je přihlášen          název politické strany nebo 
     k trvalému pobytu          politického hnutí, které kandidáta 
                                            navrhlo xx) 
 
 
                                .................................. 
                                         podpis zmocněnce 
 
 
 
 
 .............................   ................................. 
  jméno, příjmení a funkce           podpis oprávněné osoby 
   osoby oprávněné jednat 
  jménem politické strany, 
politického hnutí nebo podpis 
   nezávislého kandidáta x) 
 ............................   .................................. 
jména, příjmení a funkce osob        podpisy oprávněných osob 
  jednat jménem politických 
  stran a politických hnutí 
    tvořící koalici xx) 
 
 
V .................... dne ..................... 
 
 
Přílohy: 1. Doklad o státním občanství kandidáta 
         2. Prohlášení kandidáta 
         3. Určení zmocněnce (nejde-li o nezávislého kandidáta) 
         4. Petice (v případě, jde-li o nezávislého kandidáta) 
         5. Potvrzení o složení kauce 
 
 
x)  Uvede se odpovídající 
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici 
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Příloha č. 2 
Vzor tiskopisu 4a 

 
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 

T/4a 
 
Ve volebním okrsku č. ......... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)  ................….. 
……….…….....…...............………..... okres ....…………………............................... proběhlo ve dnech 
.....……….……... hlasování ve  volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin. 
Zahájení hlasování bylo odročeno o .......... hodin .......... minut z důvodu x) …………............................ 
.................................................................................….............................................................................. 
Doba hlasování byla prodloužena o .......... hodin ......... minut z důvodu x) .......................................... 
.....................................................................................….......................................................................... 
 

II. 
 
Hlasování nebylo přerušeno x)  bylo přerušeno na dobu od ............... do .......... hodin z důvodu x) …….. 
........................................................................................…....................................................................... 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti 
nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny 
v příloze na ......… listech. 
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka. 
 

III. 
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ...... listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.  
    xx) 
       

 
Obec Okrsek KČ1 

     Identifikace volebního okrsku             
             
 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem      
      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      Počet odevzdaných úředních obálek      
      Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      
Kontrolní číslo 2      
      

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a 
koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována: 
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
 

IV. 
 

Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení 

zápisu přítomno ..........., t.j. nadpoloviční většina. 

Dále byli přítomni: .........................................................................................................….....................… 

.................................….............................................................................................................................. 

Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat 
a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně 
příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě ..........................................……. 
          jméno a příjmení 
 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
 

.................................................................................................... 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
............................................................................ 

    jméno, příjmení a podpis zapisovatele           
 
Zápis odmítl podepsat: ............................….........................................................................................…. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/4a 

Ve volebním okrsku č. ......... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)  
................….. 
……….…….....…...............………..... okres ....…………………............................... proběhlo ve dnech 
.....……….……... hlasování ve  volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České 
republiky. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne………….…..o...........hodin.........minut 
z důvodu……. 
................................................................................................................................................................... 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne…………..….o..........hodin.........minut z 
důvodu.......... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Hlasování nebylo x) bylo x)  přerušeno dne……….….na dobu od...............do............hodin 
z důvodu...… 
................................................................................................................................................................... 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění 
jsou uvedeny v příloze na .......... listech.  
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka. 
 

II. 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ...... listech přílohy č.1 k tomuto 
zápisu.  
   

             
xx) 

       

 
Obec Okrsek KČ1 

     Identifikace volebního okrsku             
             
 
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 
celkem      

      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      
Počet odevzdaných úředních obálek      
      
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      

xx) 
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Kontrolní číslo 2      
      
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická 
hnutí a koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována: 

Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí! 
99    98    97    96    95    94    93    92    91    90    89    88    87    86    85    84    83    82    81    80 
79    78    77    76    75    74    73    72    71    70    69    68    67    66    65    64    63    62    61    60    

III. 
Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno 
..........., tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: 
.........................................................................................................….....................… 
.................................….............................................................................................................................. 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na 
územně příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě 
..........................................……. 
          jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 
........................................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:………………………………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
Zápis odmítl podepsat: 
............................….........................................................................................…. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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Příloha ke vzoru tiskopisu 4a 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
 VE VOLEBNÍM OKRSKU 

 
Příloha č.1 k tiskopisu T/4a, list č.: ......  

 
Příloha č. 1 k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 
..........…. v obci (městysu, městě, městské  části, městském obvodu) 
.................................................………….…………..okres....................................................……..............
. pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky. 
                                                                                                                                                                               

    Obec Okrsek KČ1 

x) 
Identifikace volebního okrsku:                                                                        

             
 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici: 
 
.......................................................................................................................... číslo ...................      
      
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici    
      
Kontrolní číslo 2      
      
 
Počet platných přednostních hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího 
lístku: 

 
Poř. Počet  Poř. Počet  Poř. Počet  
číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek 
kand. hlasů sl.1 x sl.2 kand. Hlasů sl.4 x sl.5 kand. hlasů sl.7 x sl.8 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 
1.   13.   25.   
                  

2.   14.   26.   
                  

3.   15.   27.   
                  

4.   16.   28.   
                  

5.   17.   29.   
                  

6.   18.   30.   
                  

7.   19.   31.   
                  

8.   20.   32.   
                  

9.   21.   33.   
                  

10.   22.   34.   
                  

11.   23.   35.   
                  

12.   24.   36.   
                  

 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)  
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Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)  
          
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy  
   
x)  KČ1 … kontrolní číslo 1 
 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
 

......................................................................................................... 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
............................................................... 

jméno, příjmení a podpis zapisovatele  
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
 VE VOLEBNÍM OKRSKU 

Příloha č.1 k tiskopisu T/4a, list č.: ......  
Příloha č. 1 k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním 
okrsku č.........…. v obci (městysu, městě, městské  části, městském obvodu) 
............………….…………. 
okres ..................................................……....... pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
Parlamentu České republiky. 
              

                                                                                                                                                                                  Obec Okrsek KČ1 

Identifikace volebního okrsku:                                                                        
             

 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici: 
............................................................................................................................... číslo      
      
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici    
      
Kontrolní číslo 2      
       
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle 
hlasovacího lístku: 

 
Poř. Počet  Poř. Počet  Poř. Počet  
číslo přednostníc

 
Násobek číslo přednostníc

 
Násobek číslo přednostníc

 
Násobek 

kand. hlasů sl.1 x sl.2 kand. hlasů sl.4 x sl.5 kand. hlasů sl.7 x sl.8 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 
1.   13.   25.   
                  2.   14.   26.   
                  3.   15.   27.   
                  4.   16.   28.   
                  5.   17.   29.   
                  6.   18.   30.   
                  7.   19.   31.   
                  8.   20.   32.   
                  9.   21.   33.   
                  10.   22.   34.   
                  11.   23.   35.   
                  12.   24.   36.   
                  

  
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)  
         
 
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)  
          

   x) 
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Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy  
   
x)  KČ1 … kontrolní číslo 1 
 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení 
zápisu:............................................................................................ 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:……………………………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
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Vzor tiskopisu 4b 

 
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU 

T/4b 
 
Ve zvláštním volebním okrsku č. .......... na zastupitelském úřadu v (město a stát) ........…......…..……... 
................................................................................................ proběhlo ve dnech  ...........……………….. 
hlasování ve  volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky. 
 

I. 
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin. 
Zahájení hlasování bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) ……............................ 
................................................................................................................................................................... 
Doba hlasování byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) .................................. 
..…............................................................................................................................................................. 
 

II. 
 
Hlasování nebylo přerušeno x)  bylo přerušeno na dobu od ............. do .…......... hodin z důvodux) ……. 
................................................................................................................................................................... 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti 
nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny 
v příloze na ………. listech. 
 

III. 
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ........ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.       

   
   xx) 
 Obec Okrsek KČ

    Identifikace zvláštního volebního okrsku 9 9 9 9 9 7       
             

 
Počet osob, zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu voličů       
       
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky       
       Počet odevzdaných úředních obálek       
       Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem       
       
Kontrolní číslo 2       
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Ve zvláštním volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická 
hnutí a koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována:  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
 

IV. 
 

Z celkového počtu .......... členů zvláštní okrskové volební komise s právem hlasovat je v době 
vyhotovení zápisu přítomno ...........,  t.j. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................................................... 
...........................….................................................................................................................................... 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise s právem 
hlasovat a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
 

.................................................................................................... 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
............................................................................ 
         jméno, příjmení a podpis zapisovatele         

 
Zápis odmítl podepsat: .........................................................................................................................…. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU 
T/4b 

 
Ve zvláštním volebním okrsku č. .......... na zastupitelském úřadu v (město a stát) 
........…......…..……... 
................................................................................................ proběhlo ve dnech  
...........……………….. hlasování ve  volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České 
republiky. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne……………..o...........hodin.........minut 
z důvodu….…. 
................................................................................................................................................................... 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne……….…….o..........hodin.........minut z 
důvodu........... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Hlasování nebylo x) bylo x)  přerušeno dne……….….na dobu od...............do............hodin 
z důvodu...… 
................................................................................................................................................................... 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) zvláštní okrskové volební komisi 
podány stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné 
zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.  

 
II. 

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ........ listech přílohy č.1 k tomuto 
zápisu.          

    
 Obec Okrsek KČ

1 
   Identifikace zvláštního volebního okrsku 9 9 9 9 9 7       
             

 
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu voličů       
       
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky       
       
Počet odevzdaných úředních obálek       
       
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem       

     xx) 
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Kontrolní číslo 2       
       

 
Ve zvláštním volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, 
politická hnutí a koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována:  
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí! 

99    98    97    96    95    94    93    92    91    90    89    88    87    86    85    84    83    82    81    80 
79    78    77    76    75    74    73    72    71    70    69    68    67    66    65    64    63    62    61    60    

 III. 
Z celkového počtu .......... členů zvláštní okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ...........,  tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: 
..................................................................................................................................... 
...........................….................................................................................................................................... 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise 
a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 
…………………………………………………………………. 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:………………………………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
Zápis odmítl podepsat: 
.........................................................................................................................…. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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Příloha ke vzoru tiskopisu 4b 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
 VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU 

 
Příloha č.1 k tiskopisu T/4b, list č.: ......  

 
Příloha č. 1 k zápisu zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním 
volebním okrsku č. …..…na zastupitelském úřadu v (město a stát)…………………………………..… 
pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky. 
                                                                                                                                                                               

    Obec Okrsek KČ1 

x) 
Identifikace zvláštního volebního okrsku:                                                            9 9 9 9 9 9       

             
 
Ve zvláštním volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici: 

 
.......................................................................................................................... číslo ...................      
      
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici    
      
Kontrolní číslo 2      
      
 
Počet platných přednostních hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího 
lístku: 

 
Poř. Počet  Poř. Počet  Poř. Počet  
číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek 
kand. hlasů sl.1 x sl.2 kand. Hlasů sl.4 x sl.5 kand. hlasů sl.7 x sl.8 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 
1.   13.   25.   
                  

2.   14.   26.   
                  

3.   15.   27.   
                  

4.   16.   28.   
                  

5.   17.   29.   
                  

6.   18.   30.   
                  

7.   19.   31.   
                  

8.   20.   32.   
                  

9.   21.   33.   
                  

10.   22.   34.   
                  

11.   23.   35.   
                  

12.   24.   36.   
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Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)  
          
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)  
          
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy  
   
x)  KČ1 … kontrolní číslo 1 
 
 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
 

......................................................................................................... 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
............................................................... 

jméno, příjmení a podpis zapisovatele  
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
 VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU 

 
Příloha č.1 k tiskopisu T/4b, list č.: ......  

 
Příloha č. 1 k zápisu zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve 
zvláštním volebním okrsku č. ..............na zastupitelském úřadu v (město a stát) 
...............................…............... pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České 
republiky. 
                                                                                                                                                                               

    Obec Okrsek KČ1 

Identifikace zvláštního volebního okrsku:                                                            9 9 9 9 9 7       
             

 
Ve zvláštním volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici: 
 
.......................................................................................................................................... číslo      
      
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici    
      
Kontrolní číslo 2      
      
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle 
hlasovacího lístku: 
 

Poř. Počet  Poř. Počet  Poř. Počet  
číslo přednostníc

 
Násobek číslo přednostníc

 
Násobek číslo přednostníc

 
Násobek 

kand. hlasů sl.1 x sl.2 kand. hlasů sl.4 x sl.5 kand. hlasů sl.7 x sl.8 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 
1.   13.   25.   
                  2.   14.   26.   
                  3.   15.   27.   
                  4.   16.   28.   
                  5.   17.   29.   
                  6.   18.   30.   
                  7.   19.   31.   
                  8.   20.   32.   
                  9.   21.   33.   
                  10.   22.   34.   
                  11.   23.   35.   
                  12.   24.   36.   
                  

 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)  

     x) 
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Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)  
          
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy  
   
x)  KČ1 … kontrolní číslo 1 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 
………………………………………………………………… 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:………………………………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
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Vzor tiskopisu 5 

 
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 

T/5 
Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu, katastrálním 
území) ...…..…………...................................... okres .....…................................................. náležejícímu 
k volebnímu obvodu (číslo a sídlo) ………................................................................. proběhlo ve dnech 
........................... hlasování v .......... kole voleb do SENÁTU Parlamentu  České republiky. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v .................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ……………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v .................. hodin. 
Zahájení hlasování bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) 

……………………………… ……….....…........................................................................................... 
Doba hlasování byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) 
............................................. ...............………........................................................................................... 
 

II. 
Hlasování nebylo přerušeno x)  bylo přerušeno na dobu od ................... do .................... hodin z 
důvodu x)  …………....................................................................................................................……….... 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x)  nebyly x) okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou 
uvedeny v příloze na ......….. listech. 
Ve volebním okrsku byla x)  nebyla x) použita přenosná volební schránka. 
 

III. 
Ve volebním okrsku byly zjištěny následující výsledky hlasování:                                                                                                                                                                         
 Obec Okrsek  KČ1 

xx) 
     Identifikace  volebního okrsku                                                                              
             
 

Číslo volebního obvodu     
      
Kolo voleb      
      
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem      
      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      Počet odevzdaných úředních obálek      
      Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      
Kontrolní číslo 2      
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     x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 

III - pokračování. 
 

Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
Čís.  Počet Násobek Čís.  Počet 

 
Násobek 

kand. Jméno a příjmení hlasů sl.1 x sl.3 kand. Jméno a příjmení hlasů sl.5 x sl.7 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 
  1.     12.    

                2.     13.    
                3.     14.    
                4.     15.    
                5. 
 

    16.    
                6.     17.    
                7. 
 

    18.    
                8. 
 

    19.    
                9. 
 

    20.    
               10. 
 

    21.    
               11. 
 

    22.    
              

 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 4 + 8)  
 
 

        
  Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)  
         
  Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy  
   

 
IV. 

Z celkového počtu ........... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení 
zápisu přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: ........………....................………......…................................................................. 
...........................................................................………..................………................................................ 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a 
schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně 
příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na 
místě………………………………………….....................................……………………....................... 
           jméno a příjmení 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
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............................................................................................. 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

.......................................................................... 
                                                                                              jméno, příjmení a podpis zapisovatele 
Zápis odmítl podepsat: .......................................………...………………………………………………….... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/5 

Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu, 
katastrálním území) ...….................................. okres .....…................................... náležejícímu k 
volebnímu obvodu (číslo a sídlo) ………...................................................................... proběhlo ve 
dnech ........................... hlasování v .......... kole voleb do SENÁTU Parlamentu  České republiky. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v .................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ……………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v .................. hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne…………………..o...........hodin............minut 
z důvodu………...…..................................................................................................................................
. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena 
dne………………………o..............hodin..................minut z 
důvodu...................……………………………………………………………………………………………… 
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne………………na dobu od.................do....................hodin 
z důvodu…….….......................................................................................................................................
. 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění 
jsou uvedeny v příloze na …….. listech.  
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka. 
 

II. 
Ve volebním okrsku byly zjištěny následující výsledky hlasování: 
                                                                                                                                                                                     
 Obec Okrsek  KČ1 
     Identifikace  volebního okrsku                                                                              
             
 

Číslo volebního obvodu     
      
Kolo voleb      
      
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem      
      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      Počet odevzdaných úředních obálek      
      Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      
Kontrolní číslo 2      
 
 

     

xx) 
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x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 

II. - pokračování. 
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
 

Čís.  Počet Násobek Čís.  Počet 
 

Násobek 
kand. Jméno a příjmení hlasů sl.1 x sl.3 kand. Jméno a příjmení hlasů sl.5 x sl.7 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 
  1.     12.    

                2.     13.    
                3.     14.    
                4.     15.    
                5. 
 

    16.    
                6.     17.    
                7. 
 

    18.    
                8. 
 

    19.    
                9. 
 

    20.    
               10. 
 

    21.    
               11. 
 

    22.    
              

 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 4 + 8)  
 
 

        
  Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)  
           Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy  
   

 
III. 

Z celkového počtu ......................... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ................, tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: ….....………....................………......…................................................................. 
...........................................................................………..................………............................................ 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na 
územně příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě 
…………………....................... 
           jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 
…..…………………………………………………………… 
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Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:……………………………………………………………………….. 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
 
Zápis odmítl podepsat: ............................................................………...……………….…………….... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
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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 přepisů 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ STÁLÝCH SEZNAMŮ 
VOLIČŮ A DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ 

 
§ 3 

  
 (1) Stálý seznam voličů6) (dále jen „seznam“) a dodatek stálého seznamu voličů (dále 
jen „dodatek seznamu“) se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní 
techniky v členění podle volebních okrsků. 
  
 (2) Je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu a dodatku seznamu 
abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů (dále jen „index“), s uvedením jména a čísla 
volebního okrsku. 
  
 (3) V seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem České 
republiky, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit; v dodatku seznamu se u každého 
zapsaného voliče, který je státním občanem jiného státu, eviduje jeho jméno, příjmení, datum 
narození, státní občanství, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a číslo volebního 
okrsku, ve kterém má právo volit. V seznamu a dodatku seznamu se dále u každého voliče 
evidují překážky výkonu volebního práva.7) 
  
 (4) V případě změny volebních okrsků obecní úřad neprodleně provede úpravu 
seznamu, dodatku seznamu a indexu. 
  
 (5) Změny údajů v seznamu a dodatku seznamu se provádějí z úřední povinnosti nebo 
na žádost voliče. 
  
 (6) Po uzavření seznamu a dodatku seznamu9) již nemůže obecní úřad provádět změny. 
Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu a dodatku seznamu skutečnosti 
odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi. 
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Příloha č. 1 
Vzor 2 

    Dodatek stálého seznamu voličů 
 

 Dodatek stálého seznamu voličů v knize 
------------------------------------------------------------------  
 Obecní úřad (městský úřad, magistrát územně nečleněného města se 
 zvláštním postavením, úřad městského obvodu nebo městské části, 
 nebo úřad městské části hlavního města Prahy x)   
 
Číslo 
pořadí 

Číslo 
volebního 

okrsku 

Příjmení a 
jméno 

Státní 
občanství 

Datum 
narození 

Místo trvalého pobytu Číslo 
jmenného 
seznamu 

Překážky 
ve výkonu 
volebního 

práva a 
změny a 
záznamy 

Poznámka 

     část 
obce 

ulice číslo 
popisné 
číslo 
orientační 

   

         
         
         
         
 
 

        

 
Dodatek stálého seznamu voličů prostřednictvím výpočetní techniky 

 
Číslo 

volebního 
okrsku  

Číslo 
pořadí 

Příjmení 
a jméno 

Státní 
občanství 

Datum 
narození 

Místo trvalého pobytu Číslo 
jmenného 
seznamu 

Překážky 
ve výkonu 
volebního 

práva a 
změny a 
záznamy 

Poznámka 

     část 
obce 

ulice číslo 
popisné 
číslo 
orientační 

   

         
         
         
         
 
 

        

 
x) Uvede se odpovídající 

 
 

Vzor 3 
           Výpis ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku 

 
Obecní úřad (městský úřad, magistrát územně nečleněného města se 
zvláštním postavením, úřad městského obvodu nebo městské části, 
nebo úřad městské části hlavního města Prahyx) 
 ........................................... 
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Volební   okrsek   č.   .......................... 
 

Číslo pořadí  Číslo jmenného 
seznamu 

Příjmení a 
jméno 

Místo trvalého pobytu Datum narození Státní občanství 
občana jiného 

státu 
Záznamy 

   ulice číslo 
popisné 
číslo 
orientační 

   

       
       
       
       
       

  
    x) Uvede se odpovídající 

                                           razítko  příslušného  úřadu 
 

Vzor 4 
Oznámení 

 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské 
části)x) podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů 

 
 1.  Volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské 
     části)x)   ...................................................... 
     se   uskuteční   v   pátek   dne   ....................   od   14.00   hodin   do 
    22.00   hodin   a   v   sobotu   dne   ......................   od   8.00   hodin 
     do   14.00   hodin.xx) 

2.   Místem konání voleb 
     ve   volebním   okrsku   č.   ................. 
     je   volební   místnost   (přesná   adresa)   .................. 
     pro   voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu 
     ............................................................... 
 
     ve   volebním   okrsku   č.   ................. 
     je   volební   místnost   (přesná   adresa)   .................. 
     pro   voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu 
     ............................................................... 
 
 3.   Popis   vytvořených   volebních   obvodů. xxx) 

 
 4.   Voliči    bude     umožněno    hlasování    poté,     kdy    prokáže    svoji 
     totožnost   a   státní   občanství    České   republiky,   popřípadě   státní 
     občanství    státu,   jehož    občané   jsou    oprávněni   volit    na   území 
     České   republiky. 
 
 5.   Voliči   budou    dodány   nejpozději   3    dny   přede   dnem    konání   voleb 
     hlasovací   lístky. 
     V   den   voleb    volič   může   obdržet    hlasovací   lístky   i    ve   volební 
     místnosti. 
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 6.   xxxx) 

 
 V   .............   dne   .............              ..................... 
                                               starosta   (primátor)x) 
 
 x)  Uvede   se   odpovídající 
xx)  Pro   volby    konané   v   jednom    dni   se   uvede    doba   hlasování   od 
        7.00   hodin   do   22.00   hodin 
xxx)  Uvede   se,   přichází-li   v   úvahu 
xxxx)  Uvedou   se    další   potřebné   údaje   k    nerušenému   průběhu   voleb 
         do    zastupitelstva   v    obci   (§   33    zákona   č.    491/2001   Sb.), 
         např.   upozornění   na   doklady,   kterými   lze   prokázat   totožnost 
         a   státní   občanství 

 
 

Vzor 5 
Slib 

zapisovatele a členů okrskové volební komise 
 

„Slibuji    na   svou    čest,   že    budu   svědomitě    a   nestranně   vykonávat 
 svoji    funkci   a    budu   se    při   tom    řídit   Ústavou,    zákony   a   jinými 
 právními   předpisy   České   republiky.“ 
 
 Zapisovatel   okrskové   volební   komise        Datum   podpisu       Podpis 
 jméno,   příjmení,   titul 
  
   ...................................................................        ...........................       ............ 
 
 Členové   okrskové   volební   komise            Datum   podpisu       Podpis 
 jméno,   příjmení 
 
   ...................................................................        ............................       ............ 
 
   ....................................................................        ............................       ............. 
 
   .....................................................................        ............................       ............. 

 
 

Slib 
členů okrskové volební komise 

 
„Slibuji    na   svou    čest,   že    budu   svědomitě    a   nestranně   vykonávat 
 svoji    funkci   a    budu   se    při   tom    řídit   Ústavou,    zákony   a   jinými 
 právními   předpisy   České   republiky.“ 
 
 
 Členové   okrskové   volební   komise            Datum   podpisu       Podpis 
 jméno,   příjmení 
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...................................................................        ............................       ............ 
 
...................................................................        ............................       ............ 
 
...................................................................        ............................       ............ 
    

 
 

Vzor 6 
 

Kandidátní listina 
pro volby do zastupitelstva 

obce (města, městského obvodu, městské 
části)x) ................................ 

konané ve dnech (dne)........................... 
 

Volební obvod č. ............. xx) 
 
 ................................................................. 
Název volební strany a označení ,o jaký typ volební strany jde, xxx) 

s uvedením názvu politických stran a politických hnutí 
 
Kandidáti: 
 
1. ..............................              ................... 
jméno, příjmení, pohlaví,                         povolání 
věk věk ke druhému dni voleb,  
popřípadě ke dni voleb,  
konají-li se volby v jednom dni                  
                                         ......................... 
                                         část obce,  nečlení-li se 
                                         na části,  obec x), kde je 
                                         kandidát    přihlášen   k 
                                         trvalému pobytu 
 
                                         ......................... 
                                         název   politické  strany 
                                         nebo  politického  hnutí, 
                                         jehož je kandidát členem, 
                                         nebo údaj  "bez politické 
                                         příslušnosti" 
 
                                         ......................... 
                                         jde-li  o  koalici, název 
                                         politické   strany   nebo 
                                         politického  hnutí, které 
                                         kandidáta navrhlo; jde-li 
                                         o sdružení    politických 
                                         stran   nebo  politických 
                                         hnutí    a    nezávislých 
                                         kandidátů,       označení 
                                         politické   strany   nebo 
                                         politického  hnutí, které 
                                         kandidáta   navrhlo  nebo 
                                         označení,   že    jde   o 
                                         nezávislého kandidáta 
 
2. ........................              ......................... 
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3. ........................              ......................... 
 
   ........................ 
   Zmocněnec volební strany 
   jméno, příjmení, místo, 
   kde je přihlášen 
   k trvalému pobytu 
 
   ........................ 
   Náhradník zmocněnce 
   jméno, příjmení, místo, 
   kde je přihlášen 
   k trvalému pobytu 
 
   ........................ 
   podpis zmocněnce 
 
                                         ......................... 
                                         jméno, příjmení a 
                                         označení funkce  a podpis 
                                         osoby/osob 
                                         oprávněné/oprávněných 
                                         jednat  jménem  politické 
                                         strany  nebo  politického 
                                         hnutí  popř.  organizační 
                                         jednotky xxxx) 

 
                                         ......................... 
                                         u nezávislého   kandidáta 
                                         podpis kandidáta xxxxx) 
 
V ............. dne ............. 
 
     x) Uvede se odpovídající 
    xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny 
   xxx)  § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. 
  xxxx) V případě, že volební stranu tvoří koalice politických 
        stran nebo sdružení politických stran a nezávislých 
        kandidátů, uvedou se osoby oprávněné jednat jejich jménem, 
        popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena, 
        všech politických stran, které ji tvoří 
 xxxxx) V případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát, 
        neuvádí se údaje o zmocněnci 

 
 

Příloha ke vzoru 6 
 

Příloha    ke   kandidátní    listině   pro    volby   do    zastupitelstva   obce 
(města,   městského   obvodu,   městské   části)x)   ....................... 

konané   ve   dnech   (dne)   ............................... 
                       

Prohlášení   kandidáta 
 
„Já   níže   podepsaný(á)   ................................,   narozen(a) 
                                            jméno   a   příjmení 
 ........................   trvale   bytem   ............................. 
 prohlašuji,    že   souhlasím    se   svou    kandidaturou;   nejsou    mi   známy 
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 překážky   volitelnosti   /   překážka   .......................   pomine   ke 
 dni   voleb   do   zastupitelstva   obce   (města,   městského   obvodu,   městské 
 části)x);   nedal(a)   jsem   souhlas   k    tomu,   abych   byl(a)   uveden(a)   na 
 jiné   kandidátní   listině   pro   volby   do   téhož   zastupitelstva. 
 
 V   .............   dne   .............              ............................ 
                                                           podpis   kandidáta 
x)   Uvede   se   odpovídající 

 
 
 

Vzor 7 
 

Hlasovací lístek 
 

Pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, 
městské části)x) konané ve dnech (dne) ...................... 

Obec (město, městský obvod, městská část)x) ...................... 
Do zastupitelstva obce (města,  městského obvodu, městské části)x) 

se volí .......... členů 
 

(Pro případ, že jsou vytvořeny volební obvody) 
Volební obvod č. ....... 

ve volebním obvodu se volí ......... členů 
 
   x) Uvede se odpovídající 
  xx) Název  politické  strany  nebo  politického  hnutí  se uvede 
      oficiální zkratkou 
      Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev územně 
      členěných statutárních měst a do zastupitelstva hlavního 
      města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným 
      pruhem 

Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně Hlasovací lístek může 
být vytištěn oboustranně; je-li hlasovací lístek vytištěn 
oboustranně, uvede se na konci každé strany text „Pokračování na 
druhé straně“ 

 xxx) Typ volební strany se uvádí pouze pro názornost, z důvodů 
      rozsahu údajů u jednotlivých kandidátů; na hlasovací lístek 
      se nepřetiskuje 
 
 

 
Vzor 10 

 
Záznam 

o kontrole provedené krajským úřadem 
 
Krajský úřad (název) ............................................. 
 
Obec, město, městský obvod, městská část (název) ................. 
Volební okrsek č. .......... Volební místnost (adresa) ........... 
 
Kontrola průběhu hlasování ve volební místnosti: 
Zjištěný stav: ................................. 
                             popis 
 
Způsob odstranění nedostatků x): .................................. 
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 ...........................                 ..................... 
 za krajský úřad                             předseda okrskové 
 (jméno, příjmení, podpis)                   volební komise 
                                             (jméno, příjmení, 
                                             podpis) 
 
 x) Uvede se v případě zjištěných nedostatků 
 
 

Záznam 
o kontrole provedené krajským úřadem 

 
Krajský úřad (název) ............................................. 
 
Obec, město, městský obvod, městská část (název) ................. 
 
Volební okrsek č. .......... Volební místnost (adresa) ........... 
 
A. Kontrola průběhu hlasování ve volební místnosti: 
 
Datum: ……………………………………………………   Čas: ……………………………… 
 
Zjištěný stav: ................................. 
                             popis 
 
Způsob odstranění nedostatků x): .................................. 
 
B. Kontrola při sčítání hlasů ve volební místnosti: 
 
Datum: ……………………………………………………   Čas: ……………………………… 
 
Zjištěný stav: ................................. 
                             popis 
 
Způsob odstranění nedostatků x): .................................. 
  
...........................                 ..................... 
 za krajský úřad                             předseda okrskové 
 (jméno, příjmení, podpis)                   volební komise 
                                             (jméno, příjmení, 
                                             podpis) 
 
 x) Uvede se v případě zjištěných nedostatků 
 

 
Vzor  11 

Osvědčení 
o   zvolení   členem   (členkou) 

zastupitelstva   obce   (města,   městského   obvodu, 
městské   části)x)   ............................ 

 
 Obecní   úřad   v   ........................   xx) 

 osvědčuje,   že 
 Jméno,   příjmení:   ................................................. 
 Narozen(a):   ...................................................... 
 Trvale bytem Bytem:   .................................................... 
 byl(a)   dne:   ............................................   zvolen(a) 
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 členem(kou)   zastupitelstva   obce    (města,   městského   obvodu,   městské 
části)x)  

 
 

razítko 
obecního úřadu xx) 

 
 V   .............   dne   .............              .............................. 
                                                        podpis   starosty   obce, 
                                                      primátora,   (tajemníka)x) 

   
x)   Uvede   se   odpovídající 
xx)   Uvede    se   příslušný    pověřený    obecní    úřad   nebo    obecní   úřad 
       v   obcích,    kde    jsou    zřízeny    alespoň    2    odbory,    který    je 
       registračním   úřadem   podle   §   21   odst.   3   zákona   č.   491/2001   Sb. 
 
 FORMÁT   A/5 
 
                              
 

Vzor 12 
Osvědčení 

o   nastoupení   do   funkce   člena   (členky) 
zastupitelstva   obce   (města,   městského   obvodu, 

městské   části)x)   ............................ 
 
 Rada   obce   (města,   městského   obvodu,   městské   části),   zastupitelstva 
 obce   (města,   městského   obvodu,   městské   části)   v   ...............   x) 

 osvědčuje,   že 
 Jméno:   .....................   Příjmení:   ........................... 
 Narozen(a):   ...................................................... 
 Trvale   bytem Bytem:   .................................................... 
 se   stal(a)   dne:   .................................................. 
 členem(kou)   zastupitelstva   obce    (města,   městského   obvodu,   městské 
části)x)  
 
 

razítko 
obecního úřadu x) 

 
 V   .............   dne   .............             ...................................... 
                                                          podpis   starosty   obce x) 
                                                             (města,   městského 
                                                               obvodu,   městské 
                                                                části),   primátora 
                                                               hlavního   města   Prahy 
 
 x)  Uvede   se   odpovídající 

 
FORMÁT   A/5 
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Příloha č. 2  
Vzor tiskopisu 1 

Průkaz 
člena okrskové volební komise 

                                                                 T/1 
 

 Jméno,   příjmení:   ......................................................... 
 Datum   a   místo   narození:   .......................................... 
 Místo   trvalého   pobytu:   .............................................. 
                                             Číslo   občanského   průkazu:   ............................................... 
                                             Číslo   průkazu   povolení   k   pobytu:   ................................. 
 
 Funkce   v   komisi:   ................................................. 
                                člen,   předseda,   místopředseda x) 

 
 V   .............   dne   .............             .................................. 
                                                          podpis   zapisovatele 
                                                          okrskové   volební 
                                                           komise 
 
   x)   Uvede   se   odpovídající 
 
 FORMÁT   A/7 
 

 
Vzor tiskopisu 3 

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/3 

Ve volebním okrsku č. ................. v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)…..… 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6QCL3HK)



48 
 
 

.........................………..…………............ okres .…........................................... proběhlo ve dnech (dne) 

.............................…… hlasování ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, 
městského obvodu)  ...................................…………....…………………………………………………... 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin x). 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin x). 
Zahájení hlasování bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) .................................. 
.................................................................................................................................................................. 
Doba hlasování byla prodloužena o ............hodin …….. minut z důvodu 
x)..................................................................................................................................................... 
 

II. 
Hlasování nebylo přerušeno x)  bylo přerušeno na dobu od ................... do .................... hodin z 
důvodux)  .................................................................................................................................................. 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti 
nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v 
příloze na .......... listech. 
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka. 
 

III. 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na přiloženém označeném hlasovacím 
lístku.     xx) 

 Obec Okrsek KČ1 
      Identifikace volebního okrsku             
             

 
     Typ voleného zastupitelstva        
       
     Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku       
       
     Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky       
       
     Počet odevzdaných úředních obálek       
       
     Počet platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany)       
       
     Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle hlasovacího lístku)       
       
     Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden platný hlas       
       
     Kontrolní číslo 2       
       

Vysvětlivky k orámované části zadní strany tiskopisu: 
1. Kontrolní čísla k hlasům pro jednotlivé volební strany se uvádí v pořadí, v jakém jsou tyto strany 
uvedeny na hlasovacím lístku. Kontrolní číslo je součtem pořadového čísla volební strany (sl. 1, sl. 5 
nebo sl. 9) a počtu hlasů pro ni (sl. 2, sl. 6 nebo sl. 10) a zapisuje se ve sl. 3, sl. 7 nebo sl. 11. 
2. Pořadové číslo posledního kandidáta v rámci této volební strany, který ještě získal alespoň jeden 
platný hlas, se uvádí ve sl. 4, sl. 8 nebo sl. 12.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6QCL3HK)



49 
 
 

Poř. 
stra- 
ny 

Počet 
hlasů pro 

stranu 

 
Kontrolní číslo 

sl.1+sl.2 

Číslo 
posl. 
kand. 

Poř. 
stra- 
ny 

Počet 
hlasů pro 

stranu 

 
Kontrolní číslo 

sl.5+sl.6 

Číslo 
posl. 
kand. 

Poř. 
stra- 
ny 

Počet 
hlasů pro 

stranu 

 
Kontrolní číslo 

sl.9+sl.10 

Číslo 
posl. 
kand. 

Sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 
1.         16.         31.         
                           

2.         17.         32.         
                           

3.         18.         33.         
                           

4.         19.         34.         
                           

5.         20.         35.         
                           

6.         21.         36.         
                           

7.         22.         37.         
                           

8.         23.         38.         
                           

9.         24.         39.         
                           

10.         25.         40.         
                           

11.         26.         41.         
                           

12.         27.         42.         
                           

13.         28.         43.         
                           

14.         29.         44.         
                           

15.         30.         45.         
                           

 
IV. 

Z celkového počtu ............ členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení 
zápisu přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: ..........................................................................................................................….. 
................................................................................................................................................................... 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a 
schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně 
příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě .................................................. 
                     jméno a příjmení 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  

 
..................................................................................................... 

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 
............................................................... 

jméno, příjmení a podpis zapisovatele 
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Zápis odmítl podepsat: ........................................................................................................................... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
x) nehodící se škrtněte,  xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/3 

 
Ve volebním okrsku č. ................. v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) 
.....…………..…...................………...... okres .…............................................... proběhlo ve dnech 
(dne) .........................…… hlasování ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, 
městské části, městského obvodu)  
...................................…………....…………………………………………..……... 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ………………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ...................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ..................... hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne…………..….….o...........hodin...........minut 
z důvodu………........................................................................................................................................
. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne…….………..….o...........hodin...........minut z 
důvodu.............………………………………………………………………………………………………... 
Hlasování nebylo x) bylo x)  přerušeno dne……….….….na dobu od................do.................hodin 
z důvodu……............................................................................................................................................
. 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění 
jsou uvedeny v příloze na  .......... listech.  
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka. 
 

II. 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na přiloženém označeném 
hlasovacím lístku.          

 Obec Okrsek KČ
       Identifikace volebního okrsku             

             
 

     Typ voleného zastupitelstva        
       
     Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku celkem       
       
     Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky       
       
     Počet odevzdaných úředních obálek       
       
     Počet platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany)       
       
     Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle hlasovacího lístku)       
       
     Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden platný hlas       

xx) 
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     Kontrolní číslo 2       
        

 
Vysvětlivky k orámované části zadní strany tiskopisu: 
1. Kontrolní čísla k hlasům pro jednotlivé volební strany se uvádí v pořadí, v jakém jsou tyto 
strany uvedeny na hlasovacím lístku. Kontrolní číslo je součtem pořadového čísla volební 
strany (sl. 1, sl. 5 nebo sl. 9) a počtu hlasů pro ni (sl. 2, sl. 6 nebo sl. 10) a zapisuje se ve sl. 3, 
sl. 7 nebo sl. 11. 
2. Pořadové číslo posledního kandidáta v rámci této volební strany, který ještě získal alespoň 
jeden platný hlas, se uvádí ve sl. 4, sl. 8 nebo sl. 12.  
  

II. - pokračování 
 

Poř. 
stra

- 
ny 

Počet 
hlasů pro 

stranu 

 
Kontrolní číslo 

sl.1+sl.2 

Číslo 
posl. 
kand. 

Poř. 
stra

- 
ny 

Počet 
hlasů pro 

stranu 

 
Kontrolní číslo 

sl.5+sl.6 

Číslo 
posl. 
kand. 

Poř. 
stra

- 
ny 

Počet 
hlasů pro 

stranu 

 
Kontrolní číslo 

sl.9+sl.10 

Číslo 
posl. 
kand. 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 
1.         16.         31.         
                           

2.         17.         32.         
                           

3.         18.         33.         
                           

4.         19.         34.         
                           

5.         20.         35.         
                           

6.         21.         36.         
                           

7.         22.         37.         
                           

8.         23.         38.         
                           

9.         24.         39.         
                           

10.         25.         40.         
                           

11.         26.         41.         
                           

12.         27.         42.         
                           

13.         28.         43.         
                           

14.         29.         44.         
                           

15.         30.         45.         
                             

III.  
Z celkového počtu .................... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu 
přítomno .............., tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni: ...........................................................................................................................….. 
................................................................................................................................................................ 
 

Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
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Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na 
územně příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě 
................................................ 
                     jméno a příjmení 
  
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 
……………………………………………………………….. 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:……………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise:     
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
Zápis odmítl podepsat: 
............................................................................................................................ 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
x) nehodící se škrtněte,  xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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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 přepisů 

 
 

Příloha č. 1 
Vzor 4 

 
KANDIDÁTNÍ LISTINA 

pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech ...... 
 
 ................................................................ 
    Název politické strany, politického hnutí nebo koalicex) 
 
Složení koalicexx) 
 
 ................................. 
 
 ................................. 
 
Kandidáti: 
 
1. .............................................................. 
Jméno, popř. jména, příjmení, datum narození věk ke druhému dni voleb, 
pohlaví, povolání 
 
                       .......................................... 
                       obec trvalého pobytu nebo obec pobytux) 
                       kandidáta na území České republiky 
 
                       .......................................... 
                       název politické strany či politického hnutí, 
                       jehož je kandidát členem, popřípadě údaj 
                       "bez politické příslušnosti" 
 
                       .......................................... 
                       název politické strany či politického hnutí, 
                       které kandidáta navrhloxx) 

 
2. .............................................................. 
Jméno, popř. jména, příjmení, datum narození věk ke druhému dni voleb, 
pohlaví, povolání 
 
                       .......................................... 
                       obec trvalého pobytu nebo obec pobytux) 

                       kandidáta na území České republiky 
 
                       .......................................... 
                       název politické strany či politického hnutí, 
                       jehož je kandidát členem, popřípadě údaj 
                       "bez politické příslušnosti" 
 
                       .......................................... 
                       název politické strany či politického hnutí, 
                       které kandidáta navrhloxx) 

 
Zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice:x) 

 
 .............................     ............................... 
 Jméno, popř. jména, příjmení      místo, kde je přihlášen 
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                                   k trvalému pobytu,x) nebo místo 
                                   pobytu na území České republiky 
 
 
 
Náhradník zmocněnce: 
 
 .............................     ............................... 
 Jméno, popř. jména, příjmení      místo, kde je přihlášen 
                                   k trvalému pobytu,x) nebo místo 
                                   pobytu na území České republiky 
 
                                   ............................... 
                                   podpis zmocněnce 
                                   politické strany, politického 
                                   hnutí nebo koalicex) 

 
 ......................................  ........................ 
Jméno, popř. jména, příjmení a označení  podpis oprávněné osoby 
funkce osoby, oprávněné jednat jménem 
politické strany nebo politického hnutí 
 
 ......................................  ........................ 
Jména, příjmení a označení funkcí osob,  podpisy oprávněných osob 
oprávněných jednat jménem politických 
stran a politických hnutí tvořících 
koalicixx) 

 
 
V ...........    dne .............. 
 
Přílohy: Doklad o státním občanství kandidáta 
         Prohlášení kandidáta 
         Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady. 
 
 x) Uvede se odpovídající. 
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici. 

 
 

Příloha A ke vzoru 4 
 

Příloha ke kandidátní listině ........x) pro volby 
do Evropského parlamentu konané ve dnech ........ 

 
     Prohlášení kandidáta, který je občanem České republiky 
 
"Já, níže podepsaný(á), .......................................... 
                             jméno, popř. jména, příjmení 
 
uvedený(á)   na  kandidátní   listině  pro   volby  do  Evropského 
parlamentu, prohlašuji, že souhlasím  se svou kandidaturou, nejsou 
mi známy překážky mé volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou 
ke  dni voleb  do Evropského  parlamentu, nedal(a)  jsem souhlas k 
tomu, abych byl(a) uveden(a) na  jiné kandidátní listině pro volby 
do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě." 
 
……………………………………………………  
datum narození                    .............................. 
                                   místo trvalého pobytu na území 
                                   České republiky 
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V ............   dne ...........   .............................. 
                                         podpis kandidáta 
 
x) Uvede se název politické strany, politického hnutí nebo koalice 

 
 

Příloha č. 2 
Vzor tiskopisu 2 

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/2 

Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)  
.......................… ……....……....….......................................... okres ……................................................ 
proběhlo ve dnech ...................………...…. hlasování ve  volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU. 
 

I. 
Předseda okrskové volební komise zahájil hlasování první den voleb v ......................  hodin. 
Předseda okrskové volební komise ukončil hlasování první den voleb v ………………  hodin. 
Předseda okrskové volební komise zahájil hlasování druhý den voleb v .....................  hodin. 
Předseda okrskové volební komise ukončil hlasování druhý den voleb v ....................  hodin. 
 

II. 
Zahájení hlasování nebylo odročeno x) bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x)  
................................................................................................................................................................... 
Doba hlasování nebyla prodloužena x) byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x)  
................................................................................................................................................................... 
Hlasování nebylo přerušeno x)  bylo přerušeno na dobu od ................... do .................... hodin 
z důvodu x) ................................................................................................................................................ 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti 
nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny 
v příloze na .......... listech.  
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka. 
 

III. 
Okrsková volební komise zjistila výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech 
přílohy č.1 k tomuto tiskopisu.                 

 Obec Okrsek 
KČ1 
xx) 

          Identifikace  volebního okrsku                                                                  
             

 
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem      
      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      Počet odevzdaných úředních obálek      
      Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      
Kontrolní číslo 2      
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Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí 
a koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována: 
 
  1      2      3      4      5      6      7      8      9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    
21     22    23    24     25    26    27     28     29    30    31    32     33    34    35     36    37    38     39 

IV. 
 
Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení 
zápisu přítomno ..........., t.j. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni : ……………………………………..............................................................................… 
................................................................................................................................................................... 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat 
a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně 
příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě: ….........................................….. 

                                                             jméno a příjmení 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  

 
 

.................................................................................................... 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
……........................................................................... 

                                                                                            jméno, příjmení a podpis zapisovatele  
 
Zápis odmítl podepsat:  .......................................................................................................................….. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 

x) nehodící se škrtněte 
xx)  KČ1 … kontrolní číslo 1 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/2 

Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)  
.............................……....……....….......................................... okres 
……................................................ proběhlo ve dnech ...................………...…. hlasování ve  
volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU. 
 

I. 
Předseda okrskové volební komise zahájil hlasování první den voleb v ......................  hodin. 
Předseda okrskové volební komise ukončil hlasování první den voleb v ………………  hodin. 
Předseda okrskové volební komise zahájil hlasování druhý den voleb v .....................  hodin. 
Předseda okrskové volební komise ukončil hlasování druhý den voleb v ....................  hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne……………….o........hodin….....minut 
z důvodu……… 
................................................................................................................................................................... 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne……………….o........hodin….....minut z 
důvodu.......... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Hlasování nebylo x) bylo x)  přerušeno dne…………….na dobu od............do............hodin 
z důvodu…… 
................................................................................................................................................................... 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění 
jsou uvedeny v příloze na .......... listech.  
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka. 
 

II. 
Okrsková volební komise zjistila výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ 
listech přílohy č.1 k tomuto tiskopisu.                

 Obec Okrsek KČ1 
         Identifikace volebního okrsku                                                                  
             

 
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem      
      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      
      Počet odevzdaných úředních obálek      
      Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      
      
Kontrolní číslo 2      
      

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická 
hnutí a koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována: 

 xx) 
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Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí! 
99    98    97    96    95    94    93    92    91    90    89    88    87    86    85    84    83    82    81    80 
79    78    77    76    75    74    73    72    71    70    69    68    67    66    65    64    63    62    61    60     
 

III. 
Z celkového počtu ............. členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu 
přítomno .............., tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni : 
……………………………………..............................................................................… 
................................................................................................................................................................... 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na 
územně příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě: 
….........................................….. 

                                                             jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení 
zápisu:............................................................................................ 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:………………………………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
Zápis odmítl podepsat:  
.......................................................................................................................….. 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 

 
x) nehodící se škrtněte 
xx)  KČ1 … kontrolní číslo 1 
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
VE VOLEBNÍM OKRSKU 

Příloha č.1 k tiskopisu T/2, list č.: ….....  
Příloha č. 1 k tiskopisu T/2 – zápis okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve 
volebním okrsku č. ..…...... v obci (městysu, městě, městské  části, městském obvodu) ....…………….. 
…………………………………………………... okres ..………..................………….............. pro volby do 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, konané ve dnech: ……………………………………. 
                                                                                                                                                                 x) 

 Obec Okrsek KČ1 
       Identifikace  volebního okrsku                                                                  
             

 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici: 
 

   ……………………………....................................................................... číslo ............      
      
   Počet platných hlasů pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici      
         Kontrolní číslo 2      
      

 
Počet platných přednostních hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího 
lístku : 
Pořad. Počet  Pořad. Počet  Pořad. Počet  
číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek 

kandid. hlasů sl.1 x sl.2 kandid. Hlasů sl.4 x sl.5 kandid. hlasů sl.7 x sl.8 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 

1.      12.      23.      
               

2.      13.      24.      
               

3.      14.      25.      
               

4.      15.      26.      
               

5.      16.      27.      
               

6.      17.      28.      
               

7.      18.      29.      
               

8.      19.      30.      
               

9.      20.      31.      
               

10.      21.      32.      
               

11.      22.            
                

 
Kontrolní číslo 3 (součet všech násobků ve sloupcích 3, 6 a 9)         
          
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolního čísla 2 a kontrolního čísla 3)         
          
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy   
   

 
x) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  

 
 

.................................................................................................... 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
……........................................................................... 

                                                                                 jméno, příjmení a podpis zapisovatele 
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE 
VE VOLEBNÍM OKRSKU 

Příloha č.1 k tiskopisu T/2, list č.: ….....  
 
Příloha č. 1 k tiskopisu T/2 – zápis okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve 
volebním okrsku č. ..…...... v obci (městysu, městě, městské  části, městském obvodu) 
....…………….. 
…………………………………………………... okres ..………..................…………............... pro volby 
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU                                                                                                                                                               

 Obec Okrsek KČ1 
          Identifikace  volebního okrsku                                                                  
             

 
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici: 
 

   …………………………….................................................................................... 
  

     
         Počet platných hlasů pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici      
         Kontrolní číslo 2      
      

 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle 
hlasovacího lístku: 
 
Pořad. Počet  Pořad. Počet  Pořad. Počet  
číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek číslo přednostních Násobek 
kand. hlasů sl.1 x sl.2 kand. hlasů sl.4 x sl.5 kand. hlasů sl.7 x sl.8 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 

1.      12.      23.      
               

2.      13.      24.      
               

3.      14.      25.      
               

4.      15.      26.      
               

5.      16.      27.      
               

6.      17.      28.      
               

7.      18.      29.      
               

8.      19.      30.      
               

9.      20.      31.      
               

10.      21.      32.      
               

11.      22.            
                

 
 

Kontrolní číslo 3 (součet všech násobků ve sloupcích 3, 6 a 9)         
          
 
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolního čísla 2 a kontrolního čísla 3)         
         

  x) 
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Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy   
   

x) KČ1 … kontrolní číslo 1 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení 
zápisu:............................................................................................ 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:………………………………………………………………………… 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
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Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, ve znění pozdějších přepisů 

 
 

Příloha č. 4 
VZOR 

ZÁZNAM 
o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku  

Českým statistickým úřadem 
 

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech: ............................. 
 
                                                       Obec Okrsek KČ1 
 
Identifikace volebního okrsku ................. .......... ....... 
 
Územní příslušnost volebního okrsku slovy (obec, městys, město, městský 
obvod, městská část, vojenský újezd, zastupitelský úřad - stát): 
 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
Zápis byl odmítnut z důvodu: 
 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
Pro odstranění chyb a předání (zaslání) nového zápisu byla stanovena 
lhůta (den a hodina): 
 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
Datum záznamu, jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance Českého 
statistického úřadu 
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Příloha č. 5 
 

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
T/1a 

 
Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)……………… 
………….................................…….. okres ……....…................................................. proběhlo ve dnech 
..................…………......………… hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v .................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ……………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v .................. hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno o ........…....... hodin ......….... minut z důvodu ……….… 
…………………................................................................................................................................. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena o .................. hodin ............ minut 
z důvodu……………….. …………....................................................................................................... 
Hlasování nebylo x)  bylo x) přerušeno  na dobu od …............... do ................. hodin z důvodu 
……….……….. ......................................................................................................................................... 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti 
nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v 
příloze na .......... listech.  
 
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka. 
 

II. 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu: 

xx) 

 Obec Okrsek KČ1 
Identifikace  volebního okrsku                                                                  
             

 

Kolo volby       
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů       
       
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        
       
Počet odevzdaných úředních obálek       
       
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem       
       
Kontrolní číslo 2       
       

x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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II. - pokračování 
 

Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
Čís. Jméno a příjmení Počet Násobek Čís. Jméno a příjmení 

Počet 
 

Násobek 
kand. hlasů sl.1 x sl.3 kand. hlasů sl.5 x sl.7 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 
1.    11.    
              

2.    12.    
              

3.    13.    
              

4.    14.    
              5. 
 

   15.    
              

6.    16.    
              7. 
 

   17.    
              8. 
 

   18.    
              9. 
 

   19.    
              10. 
 

   20.    
              

 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)  
 
 

        
  Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)  
         
  Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy  
   

III. 
Z celkového počtu ........... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení 
zápisu přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni:…............………....................………......…................................................................. 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat 
a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně 
příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě:...........................………............ 
           jméno a příjmení 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 

............................................................................................. 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
..........................................……........................... 

jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele 

Zápis odmítl podepsat: ................................................…………………………………………….………... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU 
T/1b 

 
Ve zvláštním volebním okrsku č. ........... na zastupitelském úřadu v (město a stát) 
…………………………….....…...............................................………………………… proběhlo ve dnech 
..................…………......………… hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v .................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ……………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v .................. hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylox) bylox) odročeno o ........…....... hodin ......….... minut z důvodu 
…………….……………………................................................................................................................... 
Doba hlasování nebylax) bylax) prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu……………….. 
………….......................................................................................................……………………………… 
Hlasování nebylox)  bylox) přerušeno  na dobu od …............... do ................. hodin z důvodu 
……….………............................................................................................................................................ 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) zvláštní okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou 
uvedeny v příloze na .......... listech.  
 

II. 
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu: 

xx) 

 Obec Okrsek KČ1 
Identifikace  zvláštního volebního okrsku                                                      9 9 9 9 9 7       
             

 

Kolo volby       
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem      
       
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        
       
Počet odevzdaných úředních obálek       
       
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem       
       
Kontrolní číslo 2       
       

 
 
 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 
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II. - pokračování 
 

Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
Čís. Jméno a příjmení Počet Násobek Čís. Jméno a příjmení 

Počet 
 

Násobek 
kand. hlasů sl.1 x sl.3 kand. hlasů sl.5 x sl.7 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 
1.    11.    
              

2.    12.    
              

3.    13.    
              

4.    14.    
              5. 
 

   15.    
              

6.    16.    
              7. 
 

   17.    
              8. 
 

   18.    
              9. 
 

   19.    
              10. 
 

   20.    
              

 
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)  
 
 

        
  Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)  
         
  Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy  
   

 
III. 

Z celkového počtu ........... členů zvláštní okrskové volební komise s právem hlasovat je v době 
vyhotovení zápisu přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni:...........………....................………......…................................................................. 
..................................................................………..................………......................................................... 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise s právem 
hlasovat a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat. 
 
Podpisy členů komise s právem hlasovat: ...................................   ...................................   
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 

............................................................................................. 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu 

 
..........................................……........................... 

                                                                                       jméno, příjmení a podpis zapisovatele 
Zápis odmítl podepsat: ............................................................……………………………………………... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
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ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 

T/1a 
 
Ve volebním okrsku č. ..... v obci (městysu, městě, městské části, městském 
obvodu)…………….....…….. okres ……......…...................................... proběhlo ve dnech 
..................…………......………… hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v .................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ……………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v .................. hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylox) bylox) odročeno dne…….o…... hodin..….. minut 
z důvodu….…...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne……...…o...........hodin….......minut 
z důvodu….…..… 
………….......................................................................................................…………………………… 
Hlasování nebylox)  bylox) přerušeno  dne………........na dobu od…............do................hodin 
z důvodu…….......................................................................................................................................... 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány 
stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění 
jsou uvedeny v příloze na .......... listech.  
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka. 
 

II. 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu: 

 

 Obec Okrsek KČ1 
Identifikace  volebního okrsku                                                                  
             

 
Kolo volby       
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem       
       
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        
       
Počet odevzdaných úředních obálek       
       
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem       
       
Kontrolní číslo 2       
       

 

  xx) 
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x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 

II. - pokračování 
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 

Čís. Jméno a příjmení Počet Násobek Čís. Jméno a příjmení Počet 
 

Násobek 
kand. hlasů sl.1 x sl.3 kand. hlasů sl.5 x sl.7 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 
1.    12.    
              

2.    13.    
              

3.    14.    
              

4.    15.    
              5. 
 

   16.    
              

6.    17.    
              7. 
 

   18.    
              8. 
 

   19.    
              9. 
 

   20.    
              10. 
 

 
 
 

  21.    
 
 
 
 
 
 

11.    22.    
               

Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)  
 
 

        
  Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)  
           Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy  
   

III. 
Z celkového počtu ....................... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ...................., tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni:...........………....................………......….................................................................. 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na 
územně příslušném pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na 
místě:...........................………............ 
           jméno a příjmení 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ……………………………………………………………… 
 
Jméno, příjmení a podpis 
zapisovatele:….………………………………………………………………..… 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
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  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 

Zápis odmítl podepsat: 
................................................…………………………………………….………... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
 

 
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU 

T/1b 
 
Ve zvláštním volebním okrsku č. ........ na zastupitelském úřadu v (město a 
stát).…………………… 
………………………………………………………………………………………………proběhlo ve dnech 
..................…………......………… hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY. 
 

I. 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v .................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ……………. hodin. 
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................... hodin. 
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v .................. hodin. 
 
Zahájení hlasování nebylox) bylox) odročeno dne…………….……o…....... hodin..….... minut 
z důvodu..…..………………......................................................................................................................
. 
Doba hlasování nebylax) bylax) prodloužena dne……………......…o..........hodin….......minut 
z důvodu…..……................................................................................................…………………………
… 
Hlasování nebylox)  bylox) přerušeno  dne………........na dobu od…............do................hodin 
z důvodu……............................................................................................................................................
....………………................................................................................................................................ 
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) zvláštní okrskové volební komisi 
podány stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné 
zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.  
 

II. 
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu: 

 

 Obec Okrsek KČ1 
Identifikace  zvláštního volebního okrsku                                                      9 9 9 9 9 7       
             

 

Kolo volby       
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským 
úřadem      
       

xx) 
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Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        
       
Počet odevzdaných úředních obálek       
       
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem       
       
Kontrolní číslo 2       
       

 
 
x) nehodící se škrtněte 
xx) KČ1 … kontrolní číslo 1 

II. - pokračování 
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 

Čís. Jméno a příjmení Počet Násobek Čís. Jméno a příjmení Počet 
 

Násobek 
kand. hlasů sl.1 x sl.3 kand. hlasů sl.5 x sl.7 
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 
1.    12.    
              

2.    13.    
              

3.    14.    
              

4.    15.    
              5. 
 

   16.    
              

6.    17.    
              7. 
 

   18.    
              8. 
 

   19.    
              9. 
 

   20.    
              10. 
    21.    

11.    22.    
               

Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)  
 
 

        
  Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)  
           Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy  
   

 
III. 

Z celkového počtu ........... členů zvláštní okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu 
přítomno .........., tj. nadpoloviční většina. 
Dále byli přítomni:..………......…...................................................................................................... 
..................................................................………..................………......................................................... 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise 
a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu:……………………………………………………………… 
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Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:…………………………………………………………………….. 
 
Podpisy ostatních členů komise: ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
 
  ...................................   ...................................  ...................................   ...................................  
Zápis odmítl podepsat: 
............................................................…………………………………………….... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu. 
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