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Platné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a některé další
zákony, s vyznačením navrhovaných změn:
§6
Zvláštní seznam
(1) Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy
(dále jen „obecní úřad“) pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému
pobytu,5) popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) až d) volit ve volebním okrsku, v
jehož stálém seznamu je zapsán, a který
a) vykonává v obvodu obce, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v
obvodu městské části nebo městského obvodu základní nebo náhradní vojenskou službu,
b) je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení,
umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu
městské části nebo městského obvodu,
c) je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, 5a)
umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu
městské části nebo městského obvodu,
d) volí na voličský průkaz (§ 6a).
(2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 písm. a) na základě
údajů příslušného velitele; voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) na základě údajů správy
příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje předají nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování
a podle potřeby je aktualizují.
(3) Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním
úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém
seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.
(4) V případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášení k
trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voliči zapsaní do
zvláštního seznamu (odstavec 5).
(5) Zvláštní seznam vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, který
a) má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené
originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní
občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán
do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději
4050 dnů přede dnem voleb, nebo
b) volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz.
(6) Zvláštní seznamy podle odstavce 5 písm. a) uzavřou zastupitelské úřady 3040 dnů přede
dnem voleb a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v
zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán; po odstranění duplicit sdělí
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nejpozději 2030 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto
seznamů Ministerstvu vnitra. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní žádosti z důvodu bydliště v
cizině ve zvláštním seznamu, veden i ve stálém seznamu, obecní úřad takového voliče na základě
oznámení Ministerstva vnitra ze stálého seznamu vyškrtne. Voliče o vyškrtnutí ze stálého seznamu
informuje na základě sdělení obecního úřadu zastupitelský úřad.
(7) Zastupitelský úřad předá pro volby do Poslanecké sněmovny zvláštní okrskové volební
komisi výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam voličů oprávněných volit v tomto
zvláštním volebním okrsku. Zastupitelský úřad předá pro volby do Poslanecké sněmovny
zvláštní okrskové volební komisi výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam 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.
§ 6a
Voličské průkazy
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě
zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu,
popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní
okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům
zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam
nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránkytoto 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; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad
nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb
a) do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku,
b) do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v
jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na
území České republiky.
(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.
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§ 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:
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,
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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).

§ 14d
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny,
b) vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 5,
c) je oprávněn ověřit pro účely vedení zvláštního seznamu údaje v rozsahu a za podmínek podle
§ 12 odst. 5 až 9,
d) vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,
e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
f) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání voleb, o možnosti
zápisu do zvláštního seznamu (§ 15 odst. 3) a o způsobu hlasování, a to případně i v příslušném
cizím jazyce,
g) v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo rozmnožení
hlasovacích lístků (§ 38 odst. 5),
h) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a
potřebné pracovní síly.,
i) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení korespondenční volby do
Poslanecké sněmovny a vydává dokumenty spojené s korespondenční volbou (§ 6b).
§ 14g
Zvláštní okrsková volební komise
(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů přede dnem voleb do Poslanecké
sněmovny předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou státními občany
České republiky, v den složení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a ovládají český jazyk. V případě,
kdy počet členů zvláštní okrskové volební komise poklesne pod 3 v průběhu voleb, jmenuje na
neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní okrskové volební komise.
První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se
uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní
okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel, kterého
jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním
zvláštní okrskové volební komise. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů
postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu
podle § 14e odst. 5.
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(2) Zvláštní okrsková volební komise
a) zajišťuje průběh hlasování ve zvláštním volebním okrsku, zejména dozírá na správné odevzdání
hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje sčítání hlasů z korespondenčního hlasování ve zvláštním volebním okrsku,
b)c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,
c)d) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle prostřednictvím
Ministerstva zahraničních věcí Úřadu městské části Praha 1.

§ 17
Volební místnost
(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou,
přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek
opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka")úředních obálek, psacími potřebami,
výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na
jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní
prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí
starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve
volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.6)
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy.
Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s jinými volbami, musí
být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu odlišena barevně od
úřední obálky pro jiné volby.
(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou,
dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím úředních obálek, psacími
potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich
žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a
zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost
hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu
voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě
vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a informace o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
§ 19b
Způsob korespondenčního hlasování
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(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 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.
§ 33
Projednání a registrace kandidátních listin
(1) Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené
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kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 31, nemá-li náležitosti podle § 32
nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve krajský úřad písemně prostřednictvím zmocněnce
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady
odstranila do 50 dnů přede dnem voleb.
(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady neodstraní,
rozhodne krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 32 odst. 2, nebo toto
prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních listinách ve
více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních listinách, a to v tom
volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení podle § 32 odst. 2; podepsal-li
kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny krajské úřady, kde byla
kandidátní listina podána,
c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 32
odst. 3,
d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 32 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li tyto
údaje nesprávné nebo neúplné, nebo
e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 25.
(3) Krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci bezvadné kandidátní listiny,
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 31 nebo kandidátní listina
neobsahuje náležitosti podle § 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.
(4) Krajský úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny
nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí
oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 86); současně rozhodnutí vyvěsí na úřední desce
krajského úřadu a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem
ode dne vyvěšení.
(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje
rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V
odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba
uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede
orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním
razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance kraje zařazeného do krajského
úřadu.
(6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu,
zašle krajský úřad Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb určí losem číslo,
kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny. Výsledek losování
sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a
koalicím a krajským úřadům.
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(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,10) provede krajský úřad
zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů25 dnů
přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek.
(8) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla
zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1
měsíce krajský úřad složený příspěvek. Je-li složena na účet kraje místo částky podle § 31 odst. 4
jiná částka, krajský úřad ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.
(9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
§ 38
Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků. Hlasovací
lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené losem
podle § 8 odst. 2 písm. c), nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno,
příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými
číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát
je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji
tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na
hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického
hnutí nebo koalice.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže
barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka
krajského úřadu.
(4) Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům,
kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v
den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání
hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel
krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu").
(5) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle příslušný krajský úřad
Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 48 hodin před zahájením voleb
na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí. Na zbývající
zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího lístku přenosovou
technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb. Vedoucí zastupitelského úřadu zajistí jeho tisk
nebo rozmnožení v dostatečném množství nejpozději do 24 hodin před zahájením voleb. Volič,
který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
(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
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zahájením voleb.
(6) (7) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se
hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech
volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného údaje. Pro hlasování mimo
území České republiky zabezpečí krajský úřad zveřejnění informace o těchto chybách ve všech
volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.
Pro účely korespondenční volby zabezpečí krajský úřad prostřednictvím Ministerstva
zahraničních věcí, aby informace podle tohoto odstavce zveřejnil zastupitelský úřad
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 39
Hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z
kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv. Podle věty druhé se obdobně postupuje při úpravě hlasovacího lístku při
korespondenčním hlasování.
§ 41
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací
lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se
nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se
takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním
hlasům se však nepřihlíží.
(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou
vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a
hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky, a hlasovací lístky, které se nachází
v doručovací obálce, která byla zvláštní okrskovou volební komisí odložena. Poškození nebo
přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise nebo
zvláštní okrsková volební komise.
§ 55
(1) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů,
§ 6 odst. 5 písm. a) na 40 dnů, § 27 na 5 dnů, § 14c písm. c) na 30 dnů, § 14c písm. d) na 10 dnů, §
14c písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty první na
15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty čtvrté na 9 dnů, § 16 odst. 1 na 11 dnů,
§ 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na 34 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro
výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro odstranění závad na 26 dnů, § 33
odst. 2 a 3 na 25 dnů, § 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst.
5 věty první na 24 hodin, § 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, lhůta 40 dnů v § 6 odst. 6 se mění
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na lhůtu 30 dnů a lhůta 30 dnů v § 6 odst. 6 se mění na lhůtu 20 dnů, mění se počátek doby
podle § 16 odst. 4 na 11 dnů a mění se lhůta podle § 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34
dnů.
(2) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se
nepoužije; vedoucí zastupitelského úřadu zajistí tisk hlasovacího lístku nebo jeho rozmnožení v
dostatečném množství před zahájením voleb.
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Platné znění zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 16
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení
volby prezidenta,
b) vede zvláštní seznam voličů (§ 31),
c) vydává voličský průkaz (§ 33),
d) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání volby prezidenta, o
možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu
hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
f) zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků,
g) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a
potřebné pracovní síly,
h) zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu, průběh a
provedení korespondenční volby a vydává dokumenty spojené s korespondenční volbou (§
33a),
hi) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 20
Zvláštní okrsková volební komise
(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta
předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou občany, v den složení slibu
dosáhli věku 18 let, nenastala u nich překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nejsou kandidáty na
prezidenta republiky a ovládají český jazyk. Nejnižší počet členů zvláštní okrskové volební komise
je 3. Do tohoto počtu se započítává i zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí
zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební
komise. Poklesne-li v průběhu volby prezidenta počet členů zvláštní okrskové volební komise pod
minimální stanovený počet, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy
zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí
zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem volby prezidenta.
Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí
zastupitelského úřadu a zapisovatel. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů
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postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu
podle § 18 odst. 5. Členství ve zvláštní okrskové volební komisi zaniká z důvodů a způsobem podle
§ 18 odst. 6.
(2) Zvláštní okrsková volební komise
a) zajišťuje hlasování ve zvláštním volebním okrsku, dozírá na jeho průběh a dbá o pořádek ve
volební místnosti,
b) zajišťuje sčítání hlasů z korespondenčního hlasování ve zvláštním volebním okrsku,
bc) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,
cd) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle Ministerstvu zahraničních
věcí.
§ 26
Projednání a registrace kandidátních listin
(1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem volby prezidenta
podané kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemá-li náležitosti
uvedené v § 25 odst. 1 a 2 nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, vyzve Ministerstvo
vnitra zmocněnce navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo navrhujícího občana, a pokud
ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího občana, nejpozději 58 dnů přede dnem volby
prezidenta, aby závady odstranil do 50 dnů přede dnem volby prezidenta. Výzvu k odstranění závad
zašle Ministerstvo vnitra zmocněnci, popřípadě navrhujícímu občanovi, a současně ji vyvěsí na
úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na svých internetových
stránkách určených pro volby. Za doručenou se výzva považuje dnem vyvěšení. Ve lhůtě do 50 dnů
přede dnem volby prezidenta může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec nebo navrhující
občan i bez výzvy Ministerstva vnitra.
(2) Ministerstvo vnitra rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede dnem volby prezidenta o registraci
kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže
a) není podána v souladu s § 21,
b) nemá náležitosti podle § 25 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
c) k ní není přiložena příloha podle § 25 odst. 2 nebo údaje v ní jsou nesprávné nebo neúplné,
d) k ní není přiložena petice podle § 25 odst. 3 nebo je-li na petici po odečtení občanů podle § 25
odst. 5 a 6 méně než požadovaných 50000 občanů, nebo
e) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti.
(3) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí
kandidátní listiny v listinné a elektronické podobě a stejnopis tohoto rozhodnutí zašle do vlastních
rukou zmocněnci navrhujících poslanců, zmocněnci navrhujících senátorů nebo zmocněnci
navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícímu občanovi a
kandidátovi uvedenému na kandidátní listině. Současně rozhodnutí zveřejní na svých internetových
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stránkách určených pro volby, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební
komise a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne
vyvěšení.
(4) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí obsahovat výrok,
odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Ve výrokové části se uvede rozhodnutí ve věci s
uvedením ustanovení tohoto zákona, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které
skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o
provedení registrace. V poučení se uvede, že je možné proti rozhodnutí podat opravný prostředek, v
jaké lhůtě, od kterého dne se lhůta počítá, který orgán o opravném prostředku rozhoduje a kde se
podává.
(5) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí dále obsahovat
označení Ministerstva vnitra, označení navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo
navrhujícího občana, jejich zmocněnců a kandidáta, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního
razítka, jméno, příjmení, funkci a podpis úřední osoby k tomu oprávněné podle vnitřních předpisů
Ministerstva vnitra nebo pověřené ministrem vnitra. V elektronické verzi rozhodnutí se na místě
otisku úředního razítka tato skutečnost vyjádří slovy „otisk úředního razítka“.
(6) Opravu zřejmých písařských nesprávností nebo zjevných chyb v počítání v rozhodnutí o
registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny provede Ministerstvo vnitra na požádání zmocněnce
navrhujících poslanců, zmocněnce navrhujících senátorů nebo zmocněnce navrhujícího občana, a
pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího občana nebo kandidáta uvedeného na
kandidátní listině nebo z moci úřední. Písemnou opravu doručí všem osobám, kterým bylo podle
odstavce 3 doručováno rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny, jehož se písemná
oprava týká, a vyvěsí ji na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní
na svých internetových stránkách určených pro volby.
(7) Na základě rozhodnutí soudu podle jiného právního předpisu12) vyvěsí Ministerstvo
vnitra nejpozději 2025 dnů přede dnem volby prezidenta usnesení soudu o zaregistrování kandidátní
listiny nebo o zrušení registrace kandidátní listiny na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní
volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby.
(8) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
(9) K zániku mandátu navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů anebo postavení
navrhujícího občana, ke kterému došlo po podání kandidátní listiny, se nepřihlíží.
(10) Od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí
kandidátní listiny informuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách určených pro
volby o kandidátech, kteří ve volbě kandidují, i bez jejich souhlasu, a to v rozsahu údajů uváděných
na hlasovacím lístku. Nejpozději 43 dnů přede dnem volby prezidenta Český statistický úřad
informuje na svých internetových stránkách určených pro volby o kandidátech, kteří ve volbách
kandidují, i bez jejich souhlasu, a to v rozsahu údajů uváděných na hlasovacím lístku.
(11) Není-li podána žádná nebo pouze jedna kandidátní listina nebo není-li zaregistrována
žádná nebo pouze jedna kandidátní listina, koná se nová volba prezidenta. O této skutečnosti
Ministerstvo vnitra neprodleně informuje předsedu Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu
obsazena, předsedu Poslanecké sněmovny.
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§ 28
Hlasovací lístek
(1) Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu
prezidenta poté, co uplyne lhůta pro podání návrhu k soudu (§ 65); v případě, že probíhá soudní
přezkum, poté, co nabude právní moci rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny.
Vylosovaná čísla hlasovacích lístků Státní volební komise zveřejní na internetových stránkách
Ministerstva vnitra určených pro volby a sdělí je současně Českému statistickému úřadu.
(2) Tisk hlasovacích lístků zajistí Ministerstvo vnitra. Správnost údajů na hlasovacím lístku
před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem navrhujících poslanců nebo navrhujících
senátorů anebo navrhujícího občana, a pokud ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícím
občanem, do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, kterou zveřejní Ministerstvo vnitra na
svých internetových stránkách určených pro volby a zároveň vyvěsí na úřední desce Ministerstva
vnitra v sídle Státní volební komise. Za doručenou se výzva považuje dnem vyvěšení na úřední
desce.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže
barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka
Ministerstva vnitra.
(4) Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném
vylosovaným číslem kandidáta. U kandidáta musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk
ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, popřípadě akademický nebo jiný titul,
obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo politickému
hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti. Dále se uvede, zda jde o kandidáta
navrženého navrhujícími poslanci nebo navrhujícími senátory anebo navrhujícím občanem.
(5) Hlasovací lístky se rozesílají prostřednictvím pověřených obecních úřadů obecním
úřadům. Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede
dnem volby prezidenta a v den volby prezidenta všem okrskovým volebním komisím. Pro volbu ve
zvláštních volebních okrscích Ministerstvo vnitra zajistí zaslání vzorů hlasovacích lístků v
elektronické podobě Ministerstvu zahraničních věcí, které je zašle na zastupitelské úřady nejpozději
3 dny přede dnem volby prezidenta. Zastupitelský úřad zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích
lístků. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti.
(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.
(67) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se
hlasovací lístky nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů a
následně pověřených obecních úřadů a obecních úřadů vyvěšení informace o těchto chybách ve
všech volebních místnostech s uvedením správného údaje. Současně informaci zveřejní na svých
internetových stránkách určených pro volby. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí
Ministerstvo vnitra zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech
prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Pro účely korespondenční volby zabezpečí
Ministerstvo vnitra prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, aby informací podle
tohoto odstavce zveřejnil zastupitelský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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§ 33
Voličský průkaz
(1) Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby
prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede
zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit
nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. 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. Osobně lze požádat o
vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.
(2) Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a
způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být
voličský průkaz zaslán.
(3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro
první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně
voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do
vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Vydání
voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební
komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného
zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.
(4) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby
prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

„§ 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
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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.
(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.
§ 39
Volební místnost
(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou,
přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek
opatřených otiskem úředního razítka obecního úřadu, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu
a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k
nahlédnutí.
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(2) Ve volební místnosti jsou pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené otiskem
úředního razítka obecního úřadu určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost
hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu
do objektu se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní
znak16).
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „VZOR“ a prohlášení o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti
kandidáta, pokud byly doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, a informace o
tiskových chybách s uvedením správného údaje.
(5) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou,
dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených
otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a zvláštními
prostory pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené otiskem úředního razítka zastupitelského
úřadu oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí vedoucí
zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební
místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „VZOR“,
informace o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byly
doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, a informace o tiskových chybách s
uvedením správného údaje.
(6) Obálky opatřené otiskem úředního razítka obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu (dále
jen „úřední obálka“)Úřední obálka musí být na území volebního okrsku nebo zvláštního volebního
okrsku neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy.
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.
(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
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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.
§ 50
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený.,
který se nachází v doručovací obálce, která byla zvláštní okrskovou volební komisí odložena.
(2) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasovací lístky
uvedené v odstavci 1 odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.
(3) Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování; k těmto
hlasovacím lístkům se nepřihlíží a okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise
tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.
(4) Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z
něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých
volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.
(5) Platnost hlasovacího lístku a platnost hlasu potvrzuje okrsková volební komise nebo
zvláštní okrsková volební komise.
§ 52
Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
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(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku předseda
okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o
průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování v datové podobě
na technickém nosiči dat, neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného
obecního úřadu.
(2) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku
předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise
zašle zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku v elektronické podobě
včetně výsledku hlasování v datové podobě neprodleně Českému statistickému úřadu
prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.
(3) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen
okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve
volebním okrsku, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo
pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž
oprava je možná pouze s využitím podkladů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a
výsledku hlasování ve volebním okrsku odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání
nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.
(4) Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním
okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku
odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku
hlasování ve zvláštním volebním okrsku.
(5) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda
okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda zvláštní
okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise od Českého
statistického úřadu doklad ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledek
hlasování ve volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat
bezchybně. Předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové
volební komise obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou
technikou. Český statistický úřad vydá pokyn, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková
volební komise může své zasedání ve druhý den volby prezidenta ukončit. Tím není dotčen § 58.
(6) Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu
Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování
podle § 47, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek
volby prezidenta zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po
uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku
nepřihlíží.
(7) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o
průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední
obálky, výpis ze stálého seznamu, výpis ze zvláštního seznamu nebo výpis ze zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem, dokumenty spojené s korespondenční volbou, doklad o
převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o provedené kontrole. Okrsková
volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy
obecnímu úřadu, zvláštní okrsková volební komise uvedené dokumenty odevzdá zastupitelskému
úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací Ministerstvu zahraničních věcí.
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