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V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 1. února 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 1. března 
2019. Zásadní připomínky uplatnila 4 připomínková místa. Návrh je předkládán bez rozporu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti Zásadní připomínka 

Obecně k návrhu zákona 
Posuzovaný návrh ústavního zákona je předkládán 
v návaznosti na navrženou změnu  
čl. 17 odst. 2 Ústavy (viz návrh vedený Ministerstvem 
vnitra pod čj. MV-13590-2/LG-2019). Ministerstvo 
spravedlnosti nepovažuje navržené řešení, jež vzniklo 
v reakci na skutečnost, že bylo s účinností od  
19. května 2018 vypuštěno ze zákona o volbách do 
Parlamentu České republiky ustanovení § 59 odst. 2, 
za vhodné, jelikož jednostranně upřednostňuje stálost 
volebních obvodů před zajištěním rovného volebního 
práva, konkrétněji pak rovnosti váhy hlasu.  
S ohledem na uvedenou skutečnost nepovažujeme za 
vhodné přijímat předložený návrh ústavního zákona, 
přičemž v podrobnostech odkazujeme na naši 
argumentaci předestřenou ke shora uvedenému návrhu 
na změnu ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy 
České republiky, ve znění pozdějších ústavních 
zákonů. 
Tato připomínka je zásadní  
 

 
Neakceptováno. Model ústavního zákona 
stanovujícího senátní volební obvody nepředstavuje 
absolutní fixaci volebních obvodů. Může jej totiž 
změnit ústavodárce. Svěření změny volebních obvodů 
právě ústavodárci je zároveň určitou pojistkou proti 
lehkomyslným a účelovým změnám senátních obvodů. 
Působí tedy stabilizačně, aniž by nemístně 
petrifikovalo. Zároveň je dobré mít na paměti, že stav 
platný až do loňské novely volebního zákona sice 
formálně nasvědčoval co nejpružnějšímu uzpůsobování 
volebních obvodů jejich osídlení, nebyl však zárukou 
toho, že se tak bude dít. Konstrukce, kde zákon ukládal 
zákonodárci, kdy má tento zákon změnit, byla de facto 
deklaratorní, což prokázalo její loňské zrušení. Právě 
zákonodárce rozhodl tak, že namísto uzpůsobení 
volebních obvodů jejich lidnatosti zafixoval dosavadní 
stav. 
Stanovení stálých volebních obvodů ústavním zákonem 
proto považujeme za racionální a přiměřené řešení, 
které nevylučuje budoucí přeuspořádání volebních 
obvodů z vůle ústavodárce v duchu zásady rovnosti 
volebního práva. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Vysvětleno. Ministerstvo spravedlnosti změnilo tuto 
připomínku na doporučující.   
 

Český úřad zeměměřický a katastrální Zásadní připomínka  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC29LPP4)



 2 

K příloze 
Požaduji, aby bylo územní vymezení volebních 
obvodů pro volby do Senátu na území hlavního města 
Prahy provedeno takovým způsobem, aby byly 
minimalizovány situace, kdy hranice volebního 
obvodu není vedena po hranici městské části. 
Odůvodnění: 
V předloženém návrhu jsou senátní volební obvody 
nacházející se na území hlavního města Prahy 
vymezeny městskými částmi a dále katastrálními 
územími, případně jejich částmi. V případě, kdy je 
volební obvod v Praze vymezen i katastrálním 
územím, případně jeho části, pak dochází 
k neskladebnosti volebních obvodů s volebními 
okrsky. 
Jelikož územní vymezení volebních obvodů zakotvené 
na ústavní úrovni bude de facto stálé, je žádoucí 
vymezit volební obvody na území hlavního města 
Prahy tak, aby byla co nejvíce zajištěna skladebnost 
volebních obvodů s volebními okrsky.  
Z jednání, jehož se účastnili i zástupci hlavního města 
Prahy, vyplynulo, že současná situace, kdy volební 
okrsky nejsou skladebné do volebních obvodů, je 
komplikovaná a pracná z hlediska organizace voleb. 
Pokud by v této souvislosti nedošlo k maximálně 
možnému sladění hranic volebních obvodů 
s městskými částmi, bylo by nezbytné zajistit 
skladebnost volebních obvodů s volebními okrsky 
jiným mechanismem – tím, že by byly provedeny 
změny hranic volebních okrsků, což by se mohlo 
negativně projevit z hlediska zajištění rovného 
volebního práva, konkrétněji pak rovnosti váhy hlasu. 
Sladění hranic volebních obvodů s hranicemi 
městských částí tak sníží pracnost organizace voleb při 
minimalizaci zásahu do stávající struktury volebních 
okrsků.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Akceptováno.  
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Hlavní město Praha (uplatněny shodné 
připomínky ke všem třem souvisejícím 
zákonům) 

Zásadní připomínka 
požadujeme upravit volební obvody pro 
volby do Senátu Parlamentu České 
republiky v hl. m. Praze.  
 

Srovnávací tabulka s konkrétním vymezením 
stávajících a navrhovaných volebních obvodů je 
přílohou č. 1, mapový zákres stávajících a 
navrhovaných volebních obvodů tvoří přílohy č. 2 a  
č. 3 našich připomínek. 
 
Odůvodnění: 
Volby do Senátu Parlamentu ČR probíhají na území 
hl. m. Prahy v deseti volebních obvodech. Územní 
vymezení včetně sídel volebních obvodů je upraveno 
v příloze č. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, v platném znění.  
 
Územní vymezení volebních obvodů, k němuž 
zákonodárce přistoupil v roce 1996, bylo koncipováno 
tak, aby volební obvody zahrnovaly přibližně stejný 
počet voličů. Z tohoto důvodu bylo v § 59 odst. 2 cit. 
zákona stanoveno, že v případě, že počet obyvatel  
v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší  
o 15 procent oproti průměrnému počtu obyvatel 
připadajícímu na jeden mandát v České republice, 
změní se území volebních obvodů.  
 
Cit. ustanovení § 59 odst. 2 bylo zrušeno zákonem  
č. 72/2018 Sb., s účinností od 19. 5. 2018, nicméně  
v předchozích více než dvaceti letech bylo do územní 
skladby volebních obvodů v hl. m. Praze zasahováno 
prakticky každé dva roky, a to z důvodu zásadního 
poklesu počtu obyvatel v centrálních městských 
částech, v nichž jsou nevhodně kumulována sídla 
volebních obvodů. Vzhledem k tomu, že současně byl 
kladen důraz na co nejvyšší stálost volebních obvodů 

 
Akceptováno.  
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a tím právní jistotu voličů, byly vždy voleny takové 
změny, aby byl zásah do území volebních obvodů co 
nejmenší při dosažení stanoveného cíle. 
V centrální části Prahy se zpravidla jednalo  
o připojování či odebírání jednotlivých katastrálních 
území z jednotlivých volebních obvodů. Opakování 
takového postupu však postupně vedlo k nynějšímu 
stavu, kdy hranice většiny volebních obvodů 
nerespektují hranice městských částí (ve volbách pak 
volí pouze část občanů městské části). Územní 
vymezení je často geograficky i správně nelogické 
(např. volební obvod č. 27 se sídlem v Praze 1, který 
je z důvodu opakovaného poklesu počtu voličů v 
centru Prahy vyveden až k severní hranici hl. m. 
Prahy). Tyto skutečnosti budou mít nepochybně 
negativní vliv při zavádění volebních obvodů 
do Registru územní identifikace adres a nemovitostí 
(RUIAN).   
 
Návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro 
volby do Senátu Parlamentu České republiky je však 
koncipován tak, že bude natrvalo zafixován aktuální 
stav územního vymezení volebních obvodů.  
Z uvedeného je zřejmé, že probíhající připomínkové 
řízení může být poslední možností, jak alespoň zčásti 
narovnat negativní důsledky změn volebních obvodů, 
k nimž došlo v minulosti. Jakkoli v tomto okamžiku 
již není vymezení volebních obvodů vázáno 
dodržením 15% odchylky v počtu obyvatel, je namístě 
respektovat zásadu rovnosti hlasů voličů, a proto námi 
předložený návrh i nadále zachovává počet obyvatel 
ve volebním obvodu v mezích této odchylky.  
 
Cílem našeho požadavku je 
 
• zcelení území volebních obvodů tak, aby hranice 

volebních obvodů respektovaly hranice městských 
částí a tím i hranice volebních okrsků všude tam, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC29LPP4)



 5 

kde je to možné; takto lze vyřešit situaci  
v městských částech Praha 4, Praha 5, Praha 9 a 
Praha 10; 

• výjimkou zůstává volební obvod č. 27 se sídlem  
v Praze 1 a v souvislosti s tím pak volební obvody 
č. 25 se sídlem v Praze 6 a č. 26 se sídlem v Praze 
2, kde by byla jediným řešením zásadní revize 
všech volebních obvodů včetně přenesení jejich 
sídel v závislosti na počtu obyvatel, nicméně i 
 u těchto volebních obvodů náš návrh přináší 
zlepšení oproti stávajícímu stavu; 

• zachování stávajících sídel volebních obvodů a  
v maximální možné míře také jejich stávajícího 
vymezení; 

• respektování rovnosti hlasů voličů, tj. 
srovnatelnost volebních obvodů, co do počtu 
obyvatel (včetně vyrovnání zvýšeného počtu 
obyvatel ve volebních obvodech č. 21 se sídlem v 
Praze 5 a č. 24 se sídlem v Praze 9). 

 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Středočeský kraj Zásadní připomínka 
 
Příloha k ústavnímu zákonu  

Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník  
 
Navrhujeme u obce Dolany vypustit slova „nad 
Vltavou“ 
 
Zdůvodnění:  

Podle § 10 a 23  vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení 
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve 
znění pozdějších předpisů, zní název této obce správně 
„Dolany“.   

 
 
Neakceptováno. Stávající název obce je „Dolany nad 
Vltavou“. Svědčí o tom odůvodnění k návrhu vyhlášky, 
která se posléze stala vyhláškou č. 413/2016 Sb. 
(v systému eklep je dostupná pod č. j. MV-100813-
8/LG-2016 a v odůvodnění je uvedeno: „…Reaguje se 
na změnu názvu obce Dolany na Dolany nad Vltavou. 
Žádost o změnu názvu obce byla podána Ministerstvu 
vnitra v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
žádosti bude vyhověno s účinností k 1. lednu 2017…“). 
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Vyjádření k vypořádání 
Středočeský kraj od této připomínky ustoupil. 

 
V Praze dne 25. dubna 2019 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC29LPP4)




