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VI. 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony 

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 1. února 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 1. března 

2019. Zásadní připomínky uplatnilo 7 připomínkových míst. Návrh je předkládán bez rozporu. 

 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti Zásadní připomínka 

K čl. I bodům 1 a 3 až 5  

Shora vypočtené novelizační body do zákona  

o volbách do Parlamentu České republiky promítají 

změny související s návrhem na změnu čl. 16 odst. 2 a 

čl. 17 odst. 2 Ústavy, resp. s návrhem ústavního 

zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu 

Parlamentu České republiky (uvedené návrh jsou 

předkladatelem vedeny pod čj. MV-13590-2/LG-

2019, resp. MV-13590-3/LG-2019). Jelikož 

Ministerstvo spravedlnosti nesouhlasí s vypočtenými 

změnami Ústavy, resp. ústavního pořádku (viz 

připomínky Ministerstva spravedlnosti k uvedeným 

návrhům), požadujeme rovněž vypuštění na ně 

navazujících novelizačních bodů z předloženého 

návrhu zákona. 

 

 

 

Neakceptováno. Blíže viz vypořádání k novele Ústavy 

(č.j. MV-13590-8/LG-2019).  

 

Vyjádření k vypořádání 

Zásadní připomínku k nevhodnosti vymezení volebních 

obvodů pro volby do Senátu na úrovni ústavního 

zákona Ministerstvo spravedlnosti přehodnotilo na 

doporučující. Od zásadní připomínky k prodloužení 

lhůt volebního procesu z 60 na 90 dnů v případě 

rozpuštění Poslanecké sněmovny ustoupilo.  

 

   

 

 

Ministerstvo životního prostředí Zásadní připomínka 

1. K bodu č. 3 

Lhůta 60 dnů pro uskutečnění voleb do Poslanecké 

Sněmovny Parlamentu České republiky se uplatní v 

případech rozpuštění Poslanecké sněmovny 

popsaných v čl. 35 odst. 1 Ústavy, tj. v případě, kdy 

Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru jmenované 

vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky 

jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny 

nebo se Poslanecká sněmovna neusnese do tří měsíců 

o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila 

vláda otázku důvěry nebo bylo zasedání Poslanecké 

 

 

Neakceptováno. Tento požadavek mj. vyplynul 

z jednání se zástupci parlamentních stran.   

Ministerstvo vnitra si je vědomo toho, že stav, kdy je 

rozpuštěná Poslanecká sněmovna, je v zásadě 

nežádoucí a je zájem na jeho co nejrychlejším zhojení. 

Doba 30 dnů zde však nečiní dramatický rozdíl. 

Případná nefunkčnost mechanismů podle ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb. pak není důvodem proč od 

navrhované změny upustit, zvláště očekává-li se od 

Ministerstva obrany návrh systémového řešení tohoto 
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sněmovny přerušeno po dobu delší, než je přípustné.  

 

Jedná se tedy o mimořádný stav, kdy je ohrožena a 

paralyzována výkonná a zákonodárná moc v České 

republice, tedy samotné zajištění fungování státu. 

Prodlužování nestabilní situace není žádoucí. 

Argument předkladatelů spočívající v potřebě 

poskytnutí dostatečného času na volební kampaň není 

z našeho pohledu natolik relevantní, aby 

ospravedlňoval zásahy do Ústavy. Požadujeme 

vypuštění bodu č. 3 z návrhu zákona. 

stavu. 

Zájem na poskytnutí dostatečného času pro přípravu 

voleb (nejde jen o kampaň, ale také o činnost volebních 

orgánů, logistiku, čas pro stále narůstající nápad 

soudních řízení, výrobu hlasovacích lístků) je 

dostatečně silný, aby odůvodnil prodloužení lhůty pro 

konání předčasných voleb. Rovněž je zájem na tom, 

aby i v předčasných volbách bylo možné v zahraničí 

hlasovat korespondenčně. Tento dodatečný argument 

jednotností úpravy voleb a legitimním a naléhavým 

zájmem na realizovatelnosti volebního práva občanů 

ČR v zahraničí je spojen s bezvýhradnou nutností 

prodloužit lhůtu pro konání předčasných voleb na 90 

dní.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Vysvětleno. MŽP na připomínce nadále netrvá.  

 

 

Český statistický úřad Zásadní připomínky 

 

1. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ Změna 

zákona o volbách do Parlamentu České 

republiky  

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) navrhuje v čl. 

I vložit za bod 2. nový bod 3., který zní: „V § 11 odst. 

2 se na konci písm. h) doplňují slova „a předává 

registry kandidátů výrobci hlasovacích lístků.“. 

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.    

Odůvodnění: Připomínka reaguje na absenci 

zákonného důvodu pro předávání osobních údajů 

obsažených v registrech kandidátů Českým 

statistickým úřadem výrobci hlasovacích lístků (čl. 6 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES). Na rozdíl od registračních úřadů ČSÚ 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Bude doplněno.  
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nemá v zákoně odpovídající oporu pro předání registru 

kandidátů a musí ji dovozovat z čl. 6 odst. 1 písm. e) 

citovaného nařízení, pokud je žádán o předání jím 

pořízených údajů v předběžné podobě k dalším 

úpravám směřujícím k zajištění podkladů pro tisk 

hlasovacích lístků. V tomto smyslu ČSÚ navrhuje 

doplnit i Důvodovou zprávu.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. Připomínka k ČÁSTI DRUHÉ Změna 

zákona o volbách do zastupitelstev krajů  

ČSÚ navrhuje v čl. III vložit za bod 2. nový bod 3., 

který zní: „V § 10 odst. 2 se na konci písm. i) doplňují 

slova „a předává registry kandidátů výrobci 

hlasovacích lístků.“.  

Odůvodnění: Připomínka reaguje na absenci 

zákonného důvodu pro předávání osobních údajů 

obsažených v registrech kandidátů Českým 

statistickým úřadem výrobci hlasovacích lístků (čl. 6 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES). Na rozdíl od registračních úřadů, 

ČSÚ nemá v zákoně odpovídající oporu pro předání 

registru kandidátů, a musí ji dovozovat z čl. 6 odst. 1 

písm. e) citovaného nařízení, pokud je žádán o předání 

jím pořízených údajů v předběžné podobě k dalším 

úpravám směřujícím k zajištění podkladů pro tisk 

hlasovacích lístků. V tomto smyslu ČSÚ navrhuje 

doplnit i Důvodovou zprávu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3.   Obecná připomínka k ČÁSTI TŘETÍ 

Změna zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí  

ČSÚ navrhuje stanovení pevných termínů konání 

nových voleb na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Bude doplněno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Bude řešeno interním pokynem, který 

Ministerstvo vnitra zašle krajským úřadům. Informace  
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- druhý celý týden měsíce března, 

- druhý celý týden měsíce června, 

- druhý celý týden měsíce září, 

- první celý týden měsíce prosince,  

Současně ČSÚ navrhuje, aby se v uvedených 

termínech konaly i opakované volby a opakovaná 

hlasování a dodatečné volby konané po volbách do 

zastupitelstev obcí v jiném termínu, než podle § 1 

odst. 2. 

Termín dodatečných voleb a opakovaných hlasování 

po volbách do zastupitelstev obcí konaných v termínu 

podle § 1 odst. 2 ČSÚ navrhuje pevně stanovit na třetí 

celý týden v měsíci lednu roku následujícího po 

volbách konaných v řádném termínu dle § 1 odst. 2. 

Odůvodnění: Stávající model založený na vyhlašování 

termínů nových, dodatečných a opakovaných voleb a 

opakovaných hlasování ad hoc (v zákonem 

stanovených lhůtách) do značné míry komplikuje 

proces organizace voleb, zejména pokud zvolené 

termíny jsou v krátkém časovém odstupu a dochází 

k souběhu harmonogramů, kdy je již velmi obtížné 

nalézt vhodné termíny pro splnění technicko-

organizačních volebních úkolů. 

Smyslem připomínky je zvýšit předvídatelnost 

termínů konání nových, dodatečných a  opakovaných 

voleb, jakož i opakovaných hlasování a tím zkvalitnit 

proces přípravy uvedených voleb. V tomto smyslu 

ČSÚ navrhuje doplnit i Důvodovou zprávu. 

Pevné termíny nových voleb lze upravit např. v § 58 

doplněním nového odstavce 5, který zní „(5) Nové 

volby se konají  

  a) druhý celý týden měsíce března, 

  b) druhý celý týden měsíce června, 

  c) druhý celý týden měsíce září, 

  d) první celý týden měsíce prosince“. 

Pevné termíny dodatečných a opakovaných voleb a 

opakovaných hlasování lze upravit např. v § 54 

doplněním nových odstavců 6 až 8, které zní  

o plánovaných termínech voleb bude rovněž zveřejněna 

na webových stránkách MV.     

 

Vyjádření k vypořádání 

ČSÚ s navrženým řešením souhlasí.  
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„(6) Dodatečné volby a opakované hlasování konané 

po volbách do zastupitelstev obcí v termínu podle § 1 

odst. 2 se konají třetí celý týden v měsíci lednu roku 

následujícího po volbách konaných v termínu dle § 1 

odst. 2. 

(7) Dodatečné volby a opakované hlasování konané 

po volbách do zastupitelstev obcí v jiném termínu než 

podle § 1 odst. 2 se konají v některém z termínů podle 

§ 58 odst. 5“. 

(8) Opakované volby se konají v některém z termínů 

podle § 58 odst. 5“.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. Připomínka k ČÁSTI TŘETÍ Změna 

zákona o volbách do zastupitelstev obcí  

ČSÚ navrhuje v čl. V dosavadní text označit jako bod 

1. a za bod 1. doplnit nový bod 2., který zní: „V § 9 

odst. 2 se na konci písm. h) doplňují slova „a předává 

registry kandidátů výrobci hlasovacích lístků.“. 

Odůvodnění: Připomínka reaguje na absenci 

zákonného důvodu pro předávání osobních údajů 

obsažených v registrech kandidátů Českým 

statistickým úřadem výrobci hlasovacích lístků (čl. 6 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES). Na rozdíl od registračních úřadů, 

ČSÚ nemá v zákoně odpovídající oporu pro předání 

registru kandidátů a musí ji dovozovat z čl. 6 odst. 1 

písm. e) citovaného nařízení, pokud je žádán o předání 

jím pořízených údajů v předběžné podobě k dalším 

úpravám směřujícím k zajištění podkladů pro tisk 

hlasovacích lístků. V tomto smyslu ČSÚ navrhuje 

doplnit i Důvodovou zprávu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Bude doplněno. 
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Český úřad zeměměřický a katastrální Zásadní připomínky 

K části první ke změně zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky  

Požaduji v čl. I v bodě 4 stanovit, že editorem 

identifikačních a lokalizačních údajů volebních 

obvodů a údajů o vazbách na ostatní územní prvky 

v registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

(dále jen „RÚIAN“) je Český úřad zeměměřický a 

katastrální (dále jen „ČÚZK“) a že při změně ve 

vymezení senátních volebních obvodů, poskytne 

Ministerstvo vnitra ČÚZK potřebné podklady pro 

změnu volebních obvodů v RÚIAN. 

Dále požaduji výslovně stanovit pravidla pro řešení 

případných nesprávností vzniklých při vymezení 

volebních obvodů. Tedy uvést, že Ministerstvo vnitra 

je věcně příslušné k řešení oprávněných pochybností 

ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o základních registrech 

(tzv. reklamace) o správnosti senátních volebních 

obvodů. Výsledné řešení pak Ministerstvo vnitra 

oznámí ČÚZK tak, aby mohla být provedena editace 

příslušného údaje v souladu s § 4 odst. 3 zákona  

o základních registrech. 

Odůvodnění:   

Ministerstvo vnitra nedisponuje agendovým 

informačním systémem, ve kterém by vedlo údaje  

o volebních obvodech pro volby do Senátu a 

prostřednictvím kterého by mohlo v RÚIAN tyto 

údaje editovat. Úvodní naplnění RÚIAN údaji pro 

volební obvody bude provádět ČÚZK a vzhledem 

k předpokládané málo četné editaci se jeví jako 

účelnější, aby i následně byl editorem volebních 

obvodů v RÚIAN ČÚZK. Věcně příslušné k určení 

toho, zda jsou či nejsou hranice volebních obvodů 

v souladu s ústavním zákonem, však nadále zůstává 

Ministerstvo vnitra, které musí řešit i případné 

reklamace ohledně správnosti vedení volebních 

obvodů v RÚIAN. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

Akceptováno. Bude doplněno.  
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K části třetí ke změně zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí 

Požaduji do čl. VI  doplnit nový bod 2 tak, aby byla 

jednoznačně stanovena povinnost starostů ve 

stanovené době po nabytí účinnosti zákona, případně 

před konáním voleb, odstranit nesoulad v případech, 

kdy je volební okrsek vymezen takovým způsobem, že 

hranice volebního okrsku není shodná s hranicí 

senátního volebního obvodu. 

Odůvodnění: 

Nesoulad hranic volebního okrsku s hranicí volebního 

obvodu pro volby do Senátu je jedním z důvodů pro 

změnu vymezení volebního okrsku (§ 26 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 491/2001 Sb.) V praxi však tato možnost 

není důsledně využívána – zejména na území hlavního 

města Prahy nejsou hranice volebních okrsků 

s hranicemi volebních obvodů v souladu. To pak 

zvyšuje pracnost organizace voleb a z hlediska vedení 

volebních obvodů jako účelových územních prvků 

v RÚIAN také významně zvyšuje náročnost 

technického řešení a další aktualizace těchto údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K části čtvrté k čl. VII 

Požaduji navrhovanou účinnost části první čl. I bodu 4 

odložit, a to do 1. ledna 2022. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že volební obvody pro volby do 

Senátu mají být vedeny jako účelové územní prvky 

v registru územní identifikace, adres a nemovitostí, je 

třeba v tomto ohledu technicky připravit jak samotný 

RÚIAN, tak informační systém územní identifikace, 

prostřednictvím kterého bude probíhat úvodní 

naplnění i následná průběžná editace údajů  

o volebních obvodech. Potřebné úpravy obou 

informačních systémů spojené s touto změnou není 

možné v navržené době realizovat.  

 

 

 

Akceptováno. Bude doplněno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Účinnost bude odložena.  
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Tato připomínka je zásadní. 

 

K důvodové zprávě k bodu 7 – Předpokládaný 

hospodářský a finanční dopad navrhované právní 

úpravy na státní rozpočet 

Se zde uvedeným tvrzením, že „Finanční dopad bude 

mít pouze zavedení stálých volebních obvodů pro 

volby do Senátu jako účelových územních prvků do 

RÚIAN; náklady jsou odhadovány na cca 2 mil. Kč. 

Tyto náklady ponese správce tohoto registru, kterým 

je Český úřad zeměměřický a katastrální.“, nelze 

souhlasit. Předpokládané výdaje činí nejméně 5 

milionů Kč, a to v závislosti na způsobu řešení při 

odstranění neskladebnosti ve vedení volebních obvodů 

a volebních okrsků (viz předchozí připomínky).  

Požaduji proto do důvodové zprávy uvést, že náklady 

jsou odhadovány na 5 milionů Kč.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. V důvodové zprávě bude opraveno.  

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.  

 

 

 

 

 

 

Akceptováno.  
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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 

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).   
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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, 

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). 
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Středočeský kraj Zásadní připomínka 

 

Vzhledem k tomu, že předmětem novely je rovněž 

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, navrhujeme v § 15 odst. 1 písm. 

f) tohoto zákona doplnit slova „zveřejněním na úřední 

desce obecního úřadu“.  

 

Písmeno f) by po této úpravě znělo takto:  

 

„f) poskytuje každé politické straně, politickému 

hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla 

zaregistrována, informace o počtu a sídlech 

volebních okrsků zveřejněním na úřední desce 

obecního úřadu nejpozději 45 dnů před 

zahájením voleb,“. 

 

Zdůvodnění:  

 Sjednocení právní úpravy v zákoně  

č. 130/2000 Sb. se všemi ostatními volebními 

zákony. 

 Hospodárnost - navrhovaná úprava přinese 

finanční úspory při zajištění voleb do 

zastupitelstev krajů. Např. jen ve 

Středočeském kraji, kde je 1.145 obcí, 

starostové doručovali v roce 2016 

zmocněncům informaci o počtu a sídlech 

volebních okrsků převážně prostřednictvím 

pošty (naprostá většina zmocněnců neměla 

datovou schránku). Tato skutečnost byla 

velmi negativně vnímána jak ze strany 

samotných zmocněnců (i těch, kteří mají 

datové schránky), tak i ze strany starostů 

obcí. 

 

 
 

Akceptováno. Bude doplněno.  
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Olomoucký kraj Zásadní připomínka 

Navrhujeme rozšířit rozsah novelizace zákona  

č. 130/2000 Sb. i na jeho ustanovení § 15 odst. 1 písm. 

f). Konkrétně navrhujeme, aby starosta obce mohl 

informovat kandidující subjekty o počtu a sídle 

volebních okrsků zveřejněním této informace na 

úřední desce úřadu. Sjednotí se tím úprava ve všech 

volebních zákonech, navíc dojde k úspoře finančních 

prostředků za poštovné, sníží se zátěž pro obecní 

úřady a zmocněnce volebních stran. Z předchozího 

období víme, že Ministerstvo vnitra ČR vnímá 

uvedené ustanovení zákona jako problematické, 

nicméně se vyjádřilo, že to bude vyřešeno až ve 

volebním zákoníku. Navrhované řešení je pouze 

technického charakteru a navíc by mělo přinést  

i úsporu na nákladech na volby. 

 

 

Akceptováno. Bude doplněno.  

 

V Praze dne 26. dubna 2019 
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