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VI. 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších ústavních zákonů 

 

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 připomínky 

 

1. K čl. I bodu 1 (čl. 16 odst. 2 Ústavy) 

Předmětným novelizačním bodem by měla být do čl. 

16 odst. 2 Ústavy doplněna věta stanovující, že 

„[ú]zemní vymezení volebních obvodů pro volby do 

Senátu stanoví ústavní zákon“. V návaznosti na 

uvedenou změnu je navrhováno přijetí ústavního 

zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu 

České republiky (vedeno jako čj. MV-13590-3/LG-

2019 předkladatele), jenž výčtem obcí vymezuje 

jednotlivé volební obvody pro volby do Senátu. Návrh 

je předkládán v návaznosti na přijetí zákona č. 

72/2018 Sb., jímž došlo s účinností  

od 19. května 2018 ke zrušení § 59 odst. 2 zákona o 

volbách do Parlamentu České republiky, jenž 

obsahoval podmínky pro úpravu volebních obvodů 

pro volby do Senátu v případě,  

kdy dojde ke změnám v počtu obyvatel. Uvedené 

ustanovení zajišťovalo, aby se volby  

do Senátu odehrávaly v přibližně stejně početných 

obvodech, a tedy, aby byla zajištěna přiměřená 

rovnost hlasu ve smyslu čl. 18 odst. 2 Ústavy. Jak 

předkladatel uvádí, přijetí nové právní úpravy naopak 

„znamená, že vznikne status quo, tj. v zásadě neměnný 

stav“  

(s. 4 důvodové zprávy). 

 

 

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. 

Dále se uvádí, že v návaznosti na usnesení Senátu  

č. 377 ze dne 4. dubna 2018, kterým Senát požádal 

vládu, aby připravila takovou úpravu volebního zákona, 

která zajistí větší stálost volebních obvodů pro volby  
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Ministerstvo spravedlnosti ve vztahu k navržené 

konstrukci konstatuje, že nelze z ústavního hlediska 

považovat za vhodné, aby byla přijímána úprava, u níž 

lze do budoucna očekávat negativní dopad do rovného 

volebního práva. Předkladatel k tomuto v důvodové 

zprávě odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 8. 

prosince 1998, sp. zn. I. ÚS 360/98, v němž Ústavní 

soud konstatoval, „že princip volební rovnosti nemá 

absolutní (abstraktní) charakter“, nýbrž se jedná 

„toliko o rovnost relativní“. Ačkoliv v obecné rovině 

nerozporujeme uvedené závěry, je po našem soudu 

nutné tyto vykládat v kontextu dalších nálezů 

Ústavního soudu. 

Obecně platí, že princip rovnosti volebního práva 

předpokládá: (i) rovnost počtu hlasů,  

(ii) rovnost váhy hlasu a (iii) rovnost příležitostí (srov. 

např. Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P.  

a kol. Ústava České republiky: Komentář. Praha: 

Linde, 2010, s. 312). Ve vztahu k uvedené 

problematice lze za rozhodující považovat druhý 

předpoklad, tedy požadavek na rovnost váhy hlasu. 

Ústavní soud ve své rozhodovací praxi opakovaně 

dovodil, že ačkoliv nelze požadavek na rovnost hlasů 

chápat absolutně, je třeba vždy dbát přiměřenosti 

zásahu do uvedeného požadavku. Jak konstatoval, „je 

v souladu s duchem Ústavy učinit vše, aby se alespoň 

zhruba (s minimální rozumně dosažitelnou tolerancí) 

hlasy připadající na jeden mandát rovnaly,  

i když volební obvody mají různou velikost co do 

územního rozsahu i počtu oprávněných voličů“ (nález 

Ústavního osudu ze dne 29. března 2011, sp. zn. Pl. 

ÚS 52/10, odst. 60). Ústavní soud proto opakovaně 

upozornil, že „[i] pro omezovací klauzuli platí tedy 

zásada minimalizace státního zásahu v poměru ke 

stanovenému cíli” (nález Ústavního soudu ze dne  

2. dubna 1997, sp. zn. Pl. ÚS 25/96), resp., že „i při 

respektování integračních stimulů a důrazu kladeném  

do Senátu, Ministerstvo vnitra projednalo problematiku 

vymezení senátních volebních obvodů se zástupci 

parlamentních stran. Z jednání vyplynulo, že jedinou 

průchozí variantou je ponechání stávajícího vymezení 

volebních obvodů tak, aby bylo v co nejmenší míře 

zasaženo do výkonu mandátu senátorů v jejich 

volebních obvodech, a jejich zakotvení na úrovni 

ústavního zákona.   

Tzv. relativní fixace volebních obvodů, tj., aby se 

volební obvody měnily za určité časové období, které 

by zahrnovalo alespoň jeden volební cyklus (většina 

zúčastněných se přiklonila k revizi jednou za 12 let), 

byla jednou ze zvažovaných možností, od které bylo 

nakonec v průběhu jednání upuštěno.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Vysvětleno. Ministerstvo spravedlnosti změnilo tuto 

připomínku na doporučující.   
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na funkčnost demokratického politického systému 

třeba současně sledovat nezbytnost reflektování vůle 

co možná nejvyššího počtu voličů” (nález Ústavního 

soudu ze dne 24. ledna 2001, sp. zn. Pl. ÚS 42/2000). 

Jinými slovy řečeno, ačkoliv lze ústavně aprobovat 

integrační stimuly, jež ve svém důsledku představují 

zásah do požadavku na rovnost hlasu, je třeba dbát 

přiměřenosti užitých stimulů.  

Lze konstatovat, že by měl být shora uvedený 

požadavek na rovnost váhy hlasů tím spíše 

respektován v případě vymezení volebních obvodů 

pro volby do Senátu. Volby do Senátu se konají podle 

zásad většinového systému v jednomandátových 

volebních obvodech. S ohledem na předestřený 

charakter voleb tyto ze své podstaty nemohou 

obsahovat integrační prvky, jež jsou charakteristické 

pro poměrné volební systémy a jež podle judikatury 

Ústavního soudu představují primární důvod pro 

ospravedlnění zásahu do požadavku na rovnost hlasů. 

Jinými slovy řečeno, jelikož počet voličů 

v jednomandátovém volebním obvodu představuje 

jedinou determinantu toho, zda bude dodržena shora 

uvedená zásada, je třeba o to více dbát, aby byly 

jednotlivé volební obvody co do počtu voličů přibližně 

stejně početné. Za případný přitom nelze považovat 

argument, podle něhož by ani uvedené nezajistilo 

s ohledem na různou volební účast v různých 

volebních obvodech stejnou váhu hlasů. Považujeme 

v tomto ohledu za nutné rozlišovat mezi 

institucionálními aspekty, tedy v daném případě 

vymezením velikosti volebního obvodu státní mocí, a 

aspekty mimo právními, kdy je splnění daného 

požadavku odvislé od realizace práva jedince (viz čl. 

21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). 

Skutečnost, že může být naplnění ústavního 

požadavku odvislé od jednání jedince, samo o sobě 

nezbavuje stát povinnosti učinit jemu příslušející 
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kroky k jejímu naplnění.       

S ohledem na shora uvedené konstatujeme, že nelze 

navrženou ústavní úpravu považovat  

za vhodnou. Za vhodnější považujeme předkladatelem 

zmiňovaný systém tzv. relativní fixace, tedy stanovení 

zákonných podmínek, jež by zpřísňovaly možnost 

změn volebních obvodů (např. možnost opětovného 

přesunutí obce z jednoho volebního obvodu do 

druhého teprve po uplynutí určitého období, např. 12 

let), avšak tuto zároveň neznemožňovaly. Lze 

očekávat, že s ohledem na probíhající přesídlování 

občanů České republiky, zejména pak nárůst obyvatel 

velkoměstských aglomerací, bude do budoucna nutné 

přistoupit k úpravě jednotlivých volebních obvodů pro 

volby do Senátu (v této souvislosti uvádíme, že 

například podle Kodexu správné praxe ve volebních 

záležitostech, vydaným 25. října 2018 Benátskou 

komisí Rady Evropy, představuje přípustná odchylka 

od průměrné velikosti volebního obvodu 10 %, 

v případě zvláštních okolností pak 15 %).   

S ohledem na shora uvedené považujeme navržené 

řešení za nevhodné a požadujeme jej nahradit 

konstrukcí vycházející z relativní fixace volebních 

obvodů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K čl. I bodu 3 (čl. 17 odst. 2 Ústavy) 

Návrhem ústavního zákona by mělo dojít 

k prodloužení stávající lhůty 60 dní, ve které musí být 

konány volby do Poslanecké sněmovny v případě 

jejího rozpuštění, na 90 dní. Podle návrhu je cílem této 

změny stanovit v případě rozpuštění Poslanecké 

sněmovny obdobný časový prostor pro přípravu 

konaní voleb, jako je tomu v případě uplynutí řádného 

volebního období (srov. § 1 odst. 3 zákona o volbách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Zájem na poskytnutí dostatečného času pro přípravu 

voleb (nejde jen o kampaň, ale také o činnost volebních 
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do Parlamentu České republiky), jakož i poskytnout 

adekvátní prostor pro vedení předvolební kampaně.  

Uvedené prodloužení považujeme za nevhodné. 

Rozpuštění Poslanecké sněmovny některým ze 

způsobů předvídaných v čl. 35 Ústavy představuje 

výjimečný institut, jenž je zejména v případech 

předvídaných v odstavci 1 daného článku důsledkem 

dlouhodobé faktické nečinnosti Poslanecké sněmovny, 

resp. dlouhodobé neschopnosti Poslanecké sněmovny 

vyslovit nedůvěru vládě, a tím zajistit ústavně řádné 

fungování základních složek státní moci, tedy 

legislativy a exekutivy. S ohledem na uvedené 

považujeme za žádoucí, aby zůstala zachována 

stávající lhůta 60 dní, jež lépe zajišťuje, aby bylo v co 

nejkratší době zajištěno konstituování základního 

orgánu státní moci, tedy Poslanecké sněmovny. 

Tato připomínka je zásadní     

 

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 

Ministerstvo spravedlnosti od této připomínky 

ustoupilo.   

 

 

Ministerstvo obrany Zásadní připomínka 

 

1. K čl. I - obecně: 

Ministerstvo obrany považuje za nutné, aby 

Ministerstvo vnitra zvážilo nalezení jiného způsobu 

zajištění korespondenčního hlasování, než je 

prodloužení existujících lhůt, neboť je tak 

prodlužováno období, kdy by Česká republika 

v případě jejího rozpuštění byla bez Poslanecké 

sněmovny, která je v celé řadě záležitostí – viz např. 

čl. 33 odst. 2 a čl. 43 Ústavy, a dále např. čl. 6 odst. 2, 

čl. 7 odst. 2 a čl. 8 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. – 

nezastupitelná. 

 

Ministerstvo obrany doporučuje v souvislosti 

s předkládanou úpravou navrhnout zřízení orgánu 

obdobného Stálému výboru Národního shromáždění, 

jak jej znala ústavní listina z roku 1920, který by mohl 

 

 

 

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 

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 
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v nouzových situacích vykonávat pravomoci 

Parlamentu České republiky.  

 

Odůvodnění: 

Předložený návrh ústavního zákona má tři základní 

cíle. Zaprvé stanovit stálé volební obvody pro volby do 

Senátu, zadruhé stanovit pevný termín voleb do Senátu 

a do zastupitelstev územně samosprávných celků a 

zatřetí prodloužit lhůtu pro konání voleb do 

Poslanecké sněmovny v případě jejího rozpuštění. 

Pokud se jedná o poslední bod návrhu, mělo by dojít 

k prodloužení lhůty z dosavadních 60 na 90 dnů. Toto 

prodloužení je zdůvodněno plánem na zavedení 

korespondenčního hlasování ze zahraničí, přičemž 

jeho zajištění není možné ve stávající lhůtě. 

 

Náš ústavní systém je postaven na nezastupitelnosti 

parlamentu v celé řadě kritických záležitostí. Toto mj. 

konstatuje usnesení vlády č. 980 z 2. prosince 2015, 

které ukládá Ministerstvu obrany České republiky 

připravit návrh řešení této situace, která za určitých 

krizových okolností může vést až k nefunkčnosti celého 

ústavního systému České republiky. 

 

Předložený návrh výše popsaná rizika v zásadě 

zvětšuje, protože prodlužuje období, kdy by Česká 

republika byla bez Poslanecké sněmovny, a tedy bez 

možnosti rozhodovat v celé řadě záležitostí týkajících 

se zajišťování bezpečnosti a obrany státu tak, jak jsou 

uvedeny shora.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

 

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 

Ministerstvo obrany přehodnotilo tuto připomínku na 

doporučující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí Zásadní připomínka 

K bodu 3 - čl. 17 odst. 2 Ústavy 

Lhůta 60 dnů pro uskutečnění voleb do Poslanecké 

Sněmovny Parlamentu České republiky se uplatní  

v případech rozpuštění Poslanecké sněmovny 

 

 

Neakceptováno.  
Tento požadavek mj. vyplynul z jednání se zástupci 

parlamentních stran.   
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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 

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 nutnosti 

poskytnutí dostatečného času na volební kampaň není 

z našeho pohledu natolik relevantní, aby 

ospravedlňoval zásahy do Ústavy. Požadujeme 

vypuštění bodu č. 3 z návrhu ústavního zákona.  

 

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 

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 (telefonicky dne 28. 3. 2019). MŽP na 

připomínce nadále netrvá.  

 

 

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. 

Akceptováno.  
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

 

 

 

 

V Praze dne 25. dubna 2019 
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