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Návrh
ZÁKON
ze dne ……....... 2019,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I
Zákon 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., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č.
37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb.,
zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č.
261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012
Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 144/2016 Sb., zákona č.
322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb., a zákona č. 38/2019 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 6 odst. 5 písm. a) se slova „40 dnů“ nahrazují slovy „50 dnů“.

2.

V § 6 odst. 6 se slova „30 dnů“ nahrazují slovy „40 dnů“.

3.

V § 6 odst. 6 se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „30 dnů“.

4.

V § 6 odstavec 7 zní:
„(7) Zastupitelský úřad předá pro volby do Poslanecké sněmovny zvláštní
okrskové volební komisi výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam
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voličů oprávněných volit v tomto zvláštním volebním okrsku bez ohledu na to,
zda volič zvolil osobní či korespondenční způsob hlasování. Způsob hlasování
je však v tomto výpisu u každého voliče poznamenán.“.
5.

V § 6a odst. 2 se slova „toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky“ nahrazují slovy „toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě datové zprávy
zaslané prostřednictvím datové schránky“.

6.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne využít
korespondenční způsob hlasování, vloží voličský průkaz vydaný dle odst. 1 do
doručovací obálky, jinak je tento hlas neplatný.“.

7.

Za § 6a se vkládá nový § 6b, který včetně nadpisu zní:
„§ 6b
Žádost o korespondenční hlasování

(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde
je zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) nebo volič, který
volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz, může hlasovat korespondenčně
za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Volič může požádat zastupitelský úřad o zaslání hlasovacích lístků pro
korespondenční hlasování ode dne vyhlášení voleb osobně nebo písemným podáním
opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, dále prostřednictvím elektronického
podání opatřeného zaručeným elektronickým podpisem či datové zprávy zaslané
prostřednictvím datové schránky. Žádost musí obsahovat jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození, adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území
České republiky, nebo kde má bydliště mimo území České republiky, a adresu voliče
v zahraničí, na kterou mu budou hlasovací lístky zaslány. Žádost musí být doručena
nejpozději 35 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, kde je volič zapsán ve
zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) nebo zastupitelskému úřadu,
kde volič hodlá volit na voličský průkaz. Žádosti neobsahující povinné náležitosti
nebo doručené po lhůtě příslušný zastupitelský úřad odmítne a o tomto odmítnutí
písemně vyrozumí voliče.
(3) Zastupitelský úřad vydá, anebo zašle voliči:
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a) hlasovací lístky,
b) identifikační lístek podle odstavce 5,
c) prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem podle §17 odst. 5 (dále jen
„úřední obálka“) a
d) doručovací obálku, na které zastupitelský úřad vyznačí heslo
„Volby - korespondenční hlasování“, adresu zastupitelského úřadu, datum
konání voleb, údaj o tom, že je obálka vydána pro volby do Poslanecké
sněmovny.
(4) Zastupitelský úřad dokumenty spojené s korespondenční volbou definované
v odstavci 3 vydá, anebo zašle voliči nejpozději 20 dnů přede dnem voleb na adresu
uvedenou voličem v žádosti podle odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě
způsobem v místě obvyklým.
(5) Identifikační lístek obsahuje:
a) označení zastupitelského úřadu,
b) číslo identifikačního lístku,
c) údaj o tom, že je identifikační lístek vydán pro volby do Poslanecké
sněmovny,
d) datum konání voleb,
e) kolonky pro podpis, jméno, popřípadě jména, a příjmení voliče, datum
narození a adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území České
republiky, nebo kde má bydliště mimo území České republiky podle § 6
odst. 5 písm. a),
f) úřední razítko zastupitelského úřadu, jméno, popřípadě jména, a příjmení
úřední osoby a její podpis,
g) text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a že v den
hlasování se nenachází na území České republiky.
(6) Korespondenčně nelze hlasovat ve volbách do Senátu a ve volbách do
Poslanecké sněmovny konaných v návaznosti na rozpuštění Poslanecké sněmovny
(§ 55).“.
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8.

Na konci § 14d se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní::
„i) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení
korespondenční volby do Poslanecké sněmovny a vydává dokumenty spojené
s korespondenční volbou (§ 6b).“.

9.

V § 14g odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) zajišťuje sčítání hlasů z korespondenčního hlasování ve zvláštním volebním
okrsku,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
10. V § 17 odst. 1 se slova „obálek opatřených úředním razítkem (dále jen „úřední
obálka“)“ nahrazují slovy „úředních obálek“.
11. Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:
„§ 19b
Způsob korespondenčního hlasování
(1) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku a vyplněný
a podepsaný identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Pokud volič
požádal o vydání voličského průkazu a korespondenčně hlasuje, vloží do doručovací
obálky i voličský průkaz. Doručovací obálku se zalepeným spojem volič na své
vlastní náklady zašle nebo osobně předá zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve
zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) nebo zastupitelskému úřadu,
kde hodlá volit na voličský průkaz. O převzetí doručovací obálky, kterou volič osobně
předá zastupitelskému úřadu, vydá zastupitelský úřad voliči písemné potvrzení.
(2) Do doby předání obálek zvláštní okrskové volební komisi uloží
zastupitelský úřad všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za
tímto účelem vyhradí vedoucí zastupitelského úřadu; o všech těchto doručovacích
obálkách vede tento úřad evidenci.
(3) Do výsledku hlasování se započítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které
byly doručeny příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení hlasování.
Do výsledků hlasování se nezapočítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které byly
zastupitelskému úřadu doručeny v doručovací obálce odeslané z místa nacházejícího
se v České republice.
(4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 příslušnému
zastupitelskému úřadu, předá tento úřad zvláštní okrskové volební komisi nejpozději
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do ukončení hlasování na území České republiky. Na doručovací obálky doručené
zastupitelskému úřadu po zahájení hlasování vyznačí tento úřad datum a hodinu
doručení a uloží je nerozlepené k volební dokumentaci; obdobně postupuje, nejsou-li
na doručovací obálce všechny údaje podle § 6b odst. 3 písm. d), nebo doručovací
obálka byla odeslána z místa nacházejícího se v České republice.
(5) Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování na území České
republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky, které byly zvláštní
okrskové volební komisi předány příslušným zastupitelským úřadem. Podle
přiloženého identifikačního lístku voliče učiní zvláštní okrsková volební komise u
tohoto voliče záznam ve výpisu ze zvláštního seznamu o tom, že volič hlasoval
korespondenčně; identifikační lístek přiloží k tomuto výpisu a úřední obálku vhodí do
volební schránky. Neobsahuje-li doručovací obálka identifikační lístek, nejsou-li na
identifikačním lístku vyplněny všechny údaje, není-li identifikační lístek podepsán,
není-li v doručovací obálce vložen voličský průkaz, anebo je-li v doručovací obálce
více úředních obálek nebo více identifikačních lístků, zvláštní okrsková volební
komise takovou doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla
zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem, odloží s vyznačením důvodů
takového postupu k volební dokumentaci.
(6) Pokud zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve výpisu ze
zvláštního seznamu zjistí, že volič již hlasoval ve volební místnosti, odloží doručovací
obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a
identifikačním lístkem, s vyznačením důvodu takového postupu k volební
dokumentaci; v případě, že zvláštní okrsková volební komise obdrží od téhož voliče
další doručovací obálku ve lhůtě podle odstavce 3, odloží tímto způsobem všechny
doručovací obálky, které obdrží od tohoto voliče“.
12. V § 33 odst. 7 se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „25 dnů“.
13. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vzory hlasovacích lístků pro korespondenční volbu v elektronické podobě
zašle příslušný krajský úřad Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí
a) jejich dodání na zastupitelské úřady, nebo
b) jejich zaslání zastupitelskému úřadu přenosovou technikou; nejpozději 22 dnů
před zahájením voleb.“
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.“.
14. V § 38 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro účely korespondenční volby
zabezpečí krajský úřad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, aby
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informace podle tohoto odstavce zveřejnil
umožňujícím dálkový přístup.“.

zastupitelský úřad způsobem

15. Na konci § 39 se doplňuje věta „Podle věty druhé se obdobně postupuje při
úpravě hlasovacího lístku při korespondenčním hlasování.“.
16. V § 41 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ,a hlasovací lístky,
které se nachází v doručovací obálce, která byla zvláštní okrskovou volební
komisí odložena.“.
17. V § 55 odst. 1 se za slova „zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů,“
vkládají slova „§ 6 odst. 5 písm. a) na 40 dnů,“ a za slova „§ 38 odst. 5 věty
druhé na 48 hodin,“ se vkládají slova „lhůta 40 dnů v § 6 odst. 6 se mění na
lhůtu 30 dnů a lhůta 30 dnů v § 6 odst. 6 se mění na lhůtu 20 dnů,“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Na volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č.
247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbě prezidenta republiky
Čl. III
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013
Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č.
114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 222/2016
Sb., zákona č. 90/2017 Sb., a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu,
průběh a provedení korespondenční volby a vydává dokumenty spojené
s korespondenční volbou (§ 33a),“
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
2.

V § 20 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) zajišťuje sčítání hlasů z korespondenčního hlasování ve zvláštním volebním
okrsku,“
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
3.

V § 26 odst. 7 se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „25 dnů“.

4.

V § 28 se za odst.5 doplňuje odst. 6, který zní:

„(6) Ministerstvo vnitra zajistí zaslání vzorů hlasovacích lístků pro účely
korespondenční volby v elektronické podobě Ministerstvu zahraničních věcí, které je
zašle na zastupitelské úřady nejpozději 22 dnů přede dnem volby prezidenta.
Zastupitelský úřad zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků pro účely
korespondenční volby.“
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.“.
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5.

V § 28 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro účely korespondenční volby
zabezpečí Ministerstvo vnitra prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí,
aby informací podle tohoto odstavce zveřejnil zastupitelský úřad způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

6.

V § 33 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Žádost lze podat v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě datové zprávy
zaslané prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem
volby prezidenta.“.

7.

Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní:
„§ 33a
Žádost o korespondenční hlasování

(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde
je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem podle § 31
nebo volič, který volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz, může hlasovat
korespondenčně za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční
hlasování ode dne vyhlášení voleb osobně nebo písemným podáním opatřeným
úředně ověřeným podpisem voliče, dále prostřednictvím elektronického podání
opatřeného zaručeným elektronickým podpisem či datové zprávy zaslané
prostřednictvím datové schránky. Žádost musí obsahovat jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození, adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území
České republiky, nebo kde má bydliště mimo území České republiky, a adresu voliče,
na kterou mu budou hlasovací lístky zaslány. Žádost musí být doručena nejpozději 25
dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, kde je volič zapsán ve zvláštním
seznamu vedeném podle § 31 nebo zastupitelskému úřadu, kde volič hodlá volit na
voličský průkaz. Žádosti neobsahující povinné náležitosti nebo doručené po lhůtě
příslušný zastupitelský úřad odmítne a o tomto odmítnutí písemně vyrozumí žadatele.
(3) Zastupitelský úřad vydá, anebo zašle voliči:
a) hlasovací lístky společně pro první a druhé kolo volby prezidenta, ledaže
volič žádá o korespondenční hlasování jen pro první nebo druhé kolo,
b) identifikační lístek podle odstavce 5,
c) prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem (dále jen „úřední obálka“), a
d) doručovací obálku, na které zastupitelský úřad vyznačí heslo
„Volby - korespondenční hlasování“, adresu zastupitelského úřadu, druh a
datum konání volby.
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(4) Zastupitelský úřad dokumenty spojené s korespondenční volbou definované
v odstavci 3 vydá, anebo zašle voliči nejpozději 20 dnů přede dnem voleb na adresu
uvedenou voličem v žádosti podle odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě
způsobem v místě obvyklým.
(5) Identifikační lístek obsahuje:
a) označení zastupitelského úřadu,
b) číslo identifikačního lístku,
c) údaj o tom, že je identifikační lístek vydán pro volbu prezidenta,
d) datum konání volby,
e) kolonky pro podpis, jméno, popřípadě jména, a příjmení voliče, datum
narození a adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území České
republiky, nebo kde má bydliště mimo území České republiky podle § 31,
f) úřední razítko zastupitelského úřadu, jméno, popřípadě jména, a příjmení
úřední osoby a její podpis,
g) text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a že v den
hlasování se nenachází na území České republiky.
(6) Rozhodne-li se volič hlasovat korespondenčně až před druhým kolem volby
prezidenta musí si osobně vyzvednout hlasovací lístky a dokumenty uvedené
v odstavci 3 písm. b), c) a d) na zastupitelském úřadu, kde je volič zapsán ve
zvláštním seznamu vedeném podle § 31, nebo zastupitelskému úřadu, kde volič hodlá
volit na voličský průkaz, nejpozději do prvního dne druhého kola volby prezidenta.“.
8.

V § 39 odst. 6 se slova „Obálky opatřené otiskem úředního razítka obecního
úřadu nebo zastupitelského úřadu (dále jen „úřední obálka“)“ nahrazují slovy
„Úřední obálka“.

9.

Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:
„42a
Způsob korespondenčního hlasování

(1) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku a vyplněný
a podepsaný identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Pokud volič
požádal o vydání voličského průkazu a korespondenčně hlasuje, vloží do doručovací
obálky i voličský průkaz. Doručovací obálku se zalepeným spojem volič na své
vlastní náklady zašle nebo osobně předá zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve
zvláštním seznamu vedeném podle § 31 nebo zastupitelskému úřadu, kde hodlá volit
na voličský průkaz. O převzetí doručovací obálky, kterou volič osobně předá
zastupitelskému úřadu, vydá tento úřad voliči písemné potvrzení.
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(2) Do doby předání obálek zvláštní okrskové volební komisi uloží
zastupitelský úřad všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za
tímto účelem vyhradí vedoucí zastupitelského úřadu; o všech těchto doručovacích
obálkách vede tento úřad evidenci.
(3) Do výsledku hlasování se započítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které
byly doručeny příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení hlasování.
(4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 příslušnému
zastupitelskému úřadu, předá tento úřad zvláštní okrskové volební komisi nejpozději
do ukončení hlasování na území České republiky. Na doručovací obálky doručené
zastupitelskému úřadu po zahájení hlasování vyznačí tento úřad datum a hodinu
doručení a uloží je nerozlepené k volební dokumentaci; obdobně postupuje, nejsou-li
na doručovací obálce všechny údaje podle § 33a odst. 3 písm. d), nebo doručovací
obálka byla odeslána z místa nacházejícího se v České republice.
(5) Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování na území České
republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky, které byly zvláštní
okrskové volební komisi předány zastupitelským úřadem. Podle přiloženého
identifikačního lístku voliče učiní zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče
záznam ve výpisu ze zvláštního seznamu vedeného podle § 31 o tom, že volič
hlasoval korespondenčně; identifikační lístek přiloží k tomuto výpisu a úřední obálku
vhodí do volební schránky. Neobsahuje-li doručovací obálka identifikační lístek,
nejsou-li na identifikačním lístku vyplněny všechny údaje, není-li identifikační lístek
podepsán, není-li v doručovací obálce vložen voličský průkaz, anebo je-li
v doručovací obálce více úředních obálek nebo více identifikačních lístků, zvláštní
okrsková volební komise takovou doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou
přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem, odloží
s vyznačením důvodů takového postupu k volební dokumentaci.
(6) Pokud zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve výpisu ze
zvláštního seznamu vedeného podle § 31 zjistí, že volič již hlasoval ve volební
místnosti, odloží doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla
zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem s vyznačením důvodu takového
postupu k volební dokumentaci; v případě, že zvláštní okrsková volební komise
obdrží od téhož voliče další doručovací obálku ve lhůtě podle odstavce 3, odloží tímto
způsobem všechny doručovací obálky, které obdrží od tohoto voliče.“.
10. V § 50 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, který se nachází
v doručovací obálce, která byla zvláštní okrskovou volební komisí odložena.“.
11. V § 52 odst. 7 větě první se za slova „vedeného zastupitelským úřadem,“
vkládají slova „dokumenty spojené s korespondenční volbou,“.
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Čl. IV
Přechodné ustanovení
Na volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č.
275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
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