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V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 

 
Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 21. listopadu 2018 s termínem pro zaslání připomínek 

do 12. prosince 2018. Připomínky označené jako zásadní uplatnilo 1 připomínkové místo. Návrh je předkládán bez rozporu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo financí Doporučující připomínky 

1. K důvodové zprávě 
Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit dopady navrhovaného řešení ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
 
2. Obecně 
Nepovažujeme za vhodné spojení novel několika vyhlášek do jednoho předpisu, a to 
zvláště s ohledem na to, že jde o vyhlášky vydávané na základě zmocnění uvedených v 
několika zákonech (zákon o volbách do Parlamentu, zákon o volbách do zastupitelstev 
krajů….). Za legislativně vhodnější a čistší bychom považovali postup, kdy by každá z 
vyhlášek byla novelizovaná samostatnou vyhláškou. Tento postup se nám jeví 
vhodnější i z hlediska přehlednosti právního řádu. 

1. Akceptováno. Odůvodnění doplněno. 
 
 
 
 
2. Neakceptováno. V aktuální fázi 
legislativního procesu bude z důvodu 
administrativní úspornosti vyhláška 
ponechána ve stávající podobě. Zvolené 
legislativně-technické řešení je standardním 
řešením při novelizacích volebních vyhlášek, 
při nichž dochází k věcně shodným změnám 
ve všech volebních vyhláškách. 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínky 
A - K části první – změna vyhlášky č. 152/2000 Sb. 
1. Doporučujeme spojit novelizační body 2 a 3 do jednoho. V § 11 odst. 2 bod 6. 
(chybně členěno na body a ne na písmena) vyhlášky č. 152/2000 Sb. je stanoveno: 
„Pro volby do zastupitelstev krajů jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory 
tiskopisů: ..6. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku s přílohou.“.  
Jsme toho názoru, že je třeba vycházet z této dikce a nerozdělovat zvlášť vzor a jeho 
přílohu, která by měla být jeho součástí. Jinak může docházet k nejistotě, co platí 
(např. v informačním systému Beck vůbec není příloha k tiskopisu 6 vložena). 
I v poslední novele týkající se této přílohy  
č. 452/2013 Sb. bylo uvedeno znění: „4. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 včetně přílohy 
ke vzoru tiskopisu 6 zní: ….“.       
Také doporučujeme do novelizačního bodu uvést slovo „Vzor tiskopisu 6“  
a vypustit text „č. 1“, neboť tiskopis další přílohy již neobsahuje, např. takto: 
„2. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 včetně přílohy zní:  
  

 
Neakceptováno. Navrhované úpravy se 
nejeví jako nezbytné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Neakceptováno. Zahrnutí textu „č. 1“ bylo 
konzultováno s Českým statistickým úřadem, 
který vzor vypracoval. Pokud ve volebních 
zákonech existuje předpoklad dalších příloh 
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                                                 "Vzor tiskopisu 6 
 
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU 
………………………………………….. 
 
                                               Příloha k tiskopisu T/6, list č.:…………  
                  
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ 
A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU………………….“. 
 
2. Doporučujeme upravit tabulky, aby nebyly rozdělené a vycházely celé  
na stránky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. K čl. II – přechodné ustanovení 
Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, nemá charakter přechodného ustanovení ve 
smyslu čl. 51 Legislativních pravidel vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B - K části druhé – změna vyhlášky č. 233/2000 Sb. 

zápisu (jako např. § 42 zákona 247/1995 Sb., 
§ 44 zákona 62/2003 Sb., § 40 zákona 
130/2000 Sb.), je dle názoru ČSU na místě, 
aby příloha zůstala očíslována a v důsledku 
toho byla přesně definována. ČSU preferuje 
vzory v tomto smyslu neměnit. (Vztahuje se 
též k připomínkám č. 4 a 9) 
 
 
 
2. Akceptováno jinak. Požadovaná úprava je 
problematická z důvodu odlišného 
formátování. 
Formální vzhled (stránkování, okraje, 
zalamování řádků apod.) tiskopisů, včetně 
jejich příloh, bude ověřen a upraven 
společnou korekturou Ministerstva vnitra 
a Českého statistického úřadu před 
odesláním ke zveřejnění ve Sbírce zákonů. 
(Vztahuje se též k připomínce č. 5) 
 
 
 
3. Neakceptováno. Přechodné ustanovení 
svou formulací vychází z formulace 
přechodného ustanovení zákona, který má 
být vyhláškou proveden. Přechodné 
ustanovení své opodstatnění ve vyhlášce 
(stejně jako v zákoně) má; je třeba stanovit, 
jaká pravidla se aplikují pro volby, které byly 
vyhlášeny přede dnem nabytí účinnosti 
vyhlášky (obdobně to platí i pro zákon), a to 
tak, aby se tato pravidla neměnila, i kdyby 
novela vyhlášky nabyla účinnosti v průběhu 
volebního procesu. Výčet v čl. 51 
Legislativních pravidel vlády je navíc 
demonstrativní. (Vztahuje se též 
k připomínkám č. 6, 8, 10 a 11) 
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4. Doporučujeme toto znění novelizačního bodu 3 (spojit body 3 až 6  
do jednoho) : 
„3. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4a a 4b včetně příloh zní:…..“. 
Také považujeme za nadbytečné označovat přílohu k tiskopisům T/4a  
a T/4b č. 1, když jiná příloha již není uvedena. 
 
5. Doporučujeme upravit tabulky, aby nebyly rozdělené a vycházely celé  
na stránky. 
 
6. K čl. IV – přechodné ustanovení 
Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, nemá charakter přechodného ustanovení ve 
smyslu čl. 51 Legislativních pravidel vlády. 
 
 
C - K části třetí – změna vyhlášky č. 59/2002 Sb. 
7. K bodu 3 
Doporučujeme vypustit slova „ , jde-li o údaje o kandidátovi,“  
pro nadbytečnost. V platném znění na str. 43 nejsou v rozporu se zněním novely slova 
„k trvalému“ přeškrtnuta na dvou místech. 
  
 
 
 
 
 
 
8. K čl. VI – přechodné ustanovení 
Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, nemá charakter přechodného ustanovení ve 
smyslu čl. 51 Legislativních pravidel vlády. 
 
D - K části čtvrté – změna vyhlášky č. 409/2003 Sb. 
9. K bodu 3 a 4 
Doporučujeme spojit novelizační body 2 a 3 do jednoho např. takto: 
„3. V příloze č. 1 vzor tiskopisu 2 a příloha k tiskopisu 2 znějí: ….“. 
       
10. K čl. VIII – přechodné ustanovení 
Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, nemá charakter přechodného ustanovení ve 
smyslu čl. 51 Legislativních pravidel vlády. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Neakceptováno. Tato slova nesou 
nadbytečná, protože slovo „trvalému“ má být 
přeškrtnuto/vypuštěno jen v údajích 
o kandidátovi (a text novelizačního bodu je 
formulován v souladu s tím). Na str. 43 
platného znění slovo „trvalému“, které se 
tam vyskytuje dvakrát, přeškrtnuto není a je 
to tak správně (v těchto dvou případech jde 
o údaje o zmocněnci a náhradníkovi 
zmocněnce, nikoliv o kandidátovi).    
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E - K části páté – změna vyhlášky č. 294/2012 Sb. 
11. K čl. X – přechodné ustanovení 
Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, nemá charakter přechodného ustanovení ve 
smyslu čl. 51 Legislativních pravidel vlády. 
 

Český statistický úřad Doporučující připomínky 
1. V dokumentu II. Návrh vyhlášky, část třetí, článek V. doporučujeme vložení 

nového bodu 10 ve znění:  
„V příloze č. 1 ve vzoru 13 se v posledním řádku za slovo „podpis“ vkládá slovo 
„pověřeného“. Následující body se přečíslují.“ 
 
V dokumentu III. „Odůvodnění“ se změna promítne vložením nového 
novelizačního bodu „Doplnění slova „pověřeného“ ve vzoru záznamu o odmítnutí 
zápisu (K článku V. k bodu 10)“ ve znění:  
„Ve vzoru záznamu o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve 
volebním okrsku Českým statistickým úřadem se v posledním řádku za slovo 
„podpis“ vkládá slovo „pověřeného“.“ Doplnění je potřebné jen v prováděcí 
vyhlášce k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí; v ostatních je již uvedeno. 
 
Odůvodnění: 
Sjednocení textu na vzorech odmítnutí s ostatními druhy voleb. 
 

2. V dokumentu II. Návrh vyhlášky, část čtvrtá, článek VII. doporučujeme 
vložení nového bodu 1 ve znění:  
„V § 3 odst. 2 se slova „nebo datum narození“ nahrazují textem „a věk“. 
Následující body se přečíslují.“ 
 
V dokumentu III. „Odůvodnění“ se změna promítne v novelizačním bodu „Vzor 
kandidátní listiny – věk ke druhému dni voleb“ tak, že se poslední věta nahradí 
textem:  
„Český statistický úřad nově pro zkoumání případných duplicit mezi kandidáty 
využije údaj o věku uvedený na kandidátních listinách a předá Ministerstvu vnitra 
seznam kandidátů, u nichž jsou shodná jména, příjmení a věk.“  
 
Odůvodnění: 
V návrhu zákona se datum narození na kandidátní listině, která je předávána ČSÚ 
za účelem založení registru kandidátů pro zpracování výsledků voleb, nahrazuje 

 
1. Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Akceptováno jinak, a to tak, že se do § 3 
odst. 1 vyhlášky za slova „podaných 
kandidátních listin“ vkládají slova 
„a prohlášení kandidátů“. 
Do prohlášení kandidáta se novelou doplňuje 
údaj o datu narození právě pro potřeby 
kontroly duplicit, kterou provádí ČSÚ.  
V § 3 odst. 2 je pak třeba spojku „nebo“ 
nahradit spojkou „a“ (o duplicitu jde jen 
v případě shodnosti všech tří údajů – 
příjmení, jména a data narození). 
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nově údajem o „věku ke druhému dni voleb“. Z toho důvodu je třeba promítnout 
tuto změnu i do znění prováděcí vyhlášky. 
 
 

3. V dokumentu III. „Odůvodnění“ doporučujeme v novelizačním bodu „Zápis o 
průběhu a výsledku hlasování ve (zvláštním) volebním okrsku a jeho příloha“ před 
poslední větu doplnit text:  
„Formální vzhled (stránkování, okraje, zalamování řádků apod.) tiskopisů T/6, 
T/4a, T/4b, T/5, T/3, T/2, T/1a, T/1b, včetně jejich příloh, bude ověřen a upraven 
společnou korekturou Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu před 
odesláním ke zveřejnění ve Sbírce zákonů.“  
 
Odůvodnění:  
V souladu s bodem 4 dokumentu III. Odůvodnění je nutné před zveřejněním ve 
Sbírce zákonů ověřit, že (jak je zde uvedeno) úpravy nemají vliv na rozměry 
tiskopisů a stávající formát bude zachován, což ze současného formálního vzhledu 
Návrhu vyhlášky jednoznačně nevyplývá (z úsporných důvodů jsou zde tiskopisy 
vloženy bez originálního formátování).  
 

4. Z vyhlášky č. 233/2000 Sb. (o volbách do Parlamentu ČR), v § 3, odst. 1, by měla 
být odstraněna věta "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.", neboť k tomuto již v důsledku novely 
volebních zákonů č.  90/2017 Sb. nedochází - byl zrušen § 11, odst. 2 h), který 
ukládal povinnost poskytovat výsledky voleb zmocněncům volebních stran.  
 

5. V tiskopisu T/3 není v jedné kolonce u "Identifikace volebního okrsku" vidět celý 
text "KC1", ale pouze "KC".  

 

 
 
 
 
3. Akceptováno. Zástupce Českého 
statistického úřadu bude pozván na korekturu 
ve Sbírce zákonů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tuto změnu novela vyhlášky od počátku 
obsahuje (srov. čl. III bod 1 novely). 
 
 
 
 
 
 
5. Akceptováno. Upraveno. 

Královéhradecký kraj Doporučující připomínka 
Přestože navrhovatel důvod změny v předkládaném materiálu jasně vysvětlil, 
doporučujeme zvážit doplnění textu Vzoru 6 v Příloze č. 1 o poznámku, v níž bude 
vysvětleno, co se rozumí „pobytem“ u kandidáta, který je státním občanem ČR (trvalý 
pobyt v dané obci) a  co u kandidáta, který je státním občanem jiného členského státu 
EU (trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt v dané obci), a to z důvodu zamezení 
tomu, aby u kandidátů – státních občanů ČR byla v kandidátní listině uváděna část 
obce či obec, v níž se fakticky zdržují namísto části obce či obce, v níž mají evidován 

Neakceptováno. 
 
Vzor kandidátní listiny v kolonce požaduje 
uvést obec (část obce), kde je kandidát 
přihlášen k pobytu. To je dostatečné vodítko 
pro to, aby nedocházelo k nepochopení a 
záměně faktického a evidovaného místa 
pobytu. 
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trvalý pobyt (v důsledku čehož by registrační úřady byly nuceny ve větší míře vyzývat 
k odstranění nedostatků kandidátních listin či ověřovat místo trvalého pobytu). 

Olomoucký kraj Zásadní připomínky 
1) K Části třetí bodu 3.: 
 
Po provedené změně nebude text prohlášení odpovídat textu uvedenému  
v § 22 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kandidát by mohl 
být uveden v omyl, že má uvést údaj, kde bydlí a ne kde je přihlášen k pobytu. 
Navrhujeme text „trvale bytem“ nahradit textem „přihlášen k pobytu na adrese“ 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 
 
2) K Části třetí bodu 9.: 
 
Navrhujeme text „trvale bytem“ nahradit textem „přihlášen k pobytu na adrese“. Ve 
volbách vycházíme hlavně z evidenčních údajů a ne z údajů o skutečném bydlišti 
zvoleného zastupitele, resp. osoby, která se stala zastupitelem. Orgán, který vydává 
osvědčení, navíc nemusí mít informace o skutečném bydlišti zastupitele. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 
 
Doporučující připomínky 
1) K Části třetí bod 8.: 
 
Doporučujeme, aby datum a čas byly až na konci záznamu o kontrole, případně 
doporučujeme, ať se čas kontroly uvádí 2x (na začátku a na konci). Pokud bude čas 
kontroly na konci záznamu, bude zachován stejný postup, jako u ostatních vzorů o 
provedení kontroly a navíc to bude navádět k tomu, že se tam bude vypisovat čas 
ukončení kontroly. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za doporučující. 
 
2) Ve všech zápisech doporučujeme blíže specifikovat, jak komise dospěje k 
počtu voličů zapsaných ve výpisech seznamů voličů, např. s odkazem na poznámku 
pod čarou nebo na metodiku zpracovanou ČSÚ (jde o bližší specifikaci počítání osob s 
překážkou výkonu volebního práva, s poznámkami o zápisu do zvláštního seznamu 

 
1. Akceptováno (úpravou části třetí čl. 
V bodu 6, tj. nahrazením slov „trvale bytem“ 
slovy „přihlášen k pobytu na adrese“ 
v prohlášení kandidáta). 
 
 
 
 
 
 
2. Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Akceptováno jinak.  
V kolonce určené pro záznam o času 
kontroly bude uváděno: 
„Čas od …. do ……“. 
 
 
 
 
 
 
2. Neakceptováno. 
Tento postup se řeší metodicky a na 
školeních členů OVK; není třeba upravovat 
právním předpisem. 
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voličů, atd.) 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za doporučující. 
 
3) Ve všech zápisech o výsledku hlasování v okrsku doporučujeme uvádět 
jméno a příjmení (případně funkci) členů komise a podpis. V současné době se uvádí 
pouze podpis. Pokud nebudou přítomní všichni členové komise, tak není na první 
pohled zřejmé, který člen komise chyběl. Pouze u zapisovatele se uvádí jméno a 
příjmení. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za doporučující. 

 
 
 
 
3. Akceptováno. 
Požadavek na to, aby ze zápisu o výsledku 
hlasování ve volebním okrsku bylo zřejmé, 
kteří členové jej podepsali, je opodstatněný. 

 
V Praze dne 8. ledna 2019 
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