
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  
 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně 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, vyhlášeného pod č. 243/ /1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného 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. 114/2016 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 § 1 odst. 7 se věta druhá zrušuje.  

  2. V § 8 odst. 2 písm. h) se slova „sčítání hlasů“ nahrazují slovy „zjišťování výsledků 

      hlasování“. 

  3. V § 11 odst. 2 písm. a) se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „ve volebních místnostech 

      a“.  

  4. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „sčítá hlasy“ nahrazují slovy „zjišťuje výsledky 

      hlasování“.  

  5. V § 11 odst. 3 písm. h) se číslovka „2“ nahrazuje číslovkou „5“ a číslovka „4“ číslovkou 

      „7“. 

  6. V § 13 odst. 1 písm. d) zní:  

     „d) sestavuje abecedně pořadí kandidátů uvedených na hlasovacím lístku pro volby do  

      Senátu,“.  

  7. V § 13 odst. 3 písm. f) se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „7“. 

  8. V § 14a odst. 1 písm. e) se slova „sčítání hlasů“ nahrazují slovy „zjišťování výsledku 

      hlasování“. 

  9. V § 14e odst. 1 písm. c) se slova „sčítá hlasy“ nahrazují slovy „zjišťuje výsledek 

      hlasování“.  

10. V § 14g odst. 2 písm. b) se slova „sčítá hlasy“ nahrazují slovy „zjišťuje výsledek 

      hlasování“.  

11. V § 16c odst. 2 písm. b) se za slovem „kandidáta“ čárka nahrazuje tečkou a slova 

      „účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2 500 000 Kč včetně daně z přidané 

      hodnoty, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb“ se zrušují.  
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12. V § 16e odst. 8 písm. b) se za slovy „volební obvod“ čárka nahrazuje tečkou a slova 

      „ koná-li se pouze první kolo voleb, nebo částku 50 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty 

      za každý volební obvod, koná-li se první i druhé kolo voleb“ se zrušují.  

13. V § 21a odst. 1 se slova „sčítání hlasů“ nahrazují slovy „zjišťování výsledků hlasování“. 

14. V § 22 odst. 2 se slova „sčítání hlasů“ nahrazují slovy „zjišťování výsledků hlasování“. 

15. V § 23 se slova „sčítá hlasy“ nahrazují slovy „zjišťuje výsledek hlasování“.  

16. V § 40 odst. 1 se slova „sčítání hlasů“ nahrazují slovy „zjišťování výsledků hlasování“. 

17. V § 61 odst. 2 písm. e) se slova „získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 

      procent z celkového počtu platných hlasů“ nahrazují slovy „byl ve volbách uveden na 

      nejméně 6 procentech platných hlasovacích lístků na prvním pořadí“. 

18. V § 62 se odstavce 6 a 9 zrušují. 

      Dosavadní odstavce 7,8 a 10 se označují jako odstavce 6 až 8. 

19. V § 67 odstavec 2 zní:  

      „(2) Všichni zaregistrovaní kandidáti jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku. 

      V záhlaví hlasovacího lístku se vytiskne číslo a sídlo volebního obvodu. Kandidáti se 

      uvedou v pořadí podle § 13 odst. 1 písm. d). Před jménem každého kandidáta se umístí 

      rámeček. U každého kandidáta musí být uvedeno jméno, příjmení, věk, povolání a obec, 

      na jejímž území 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 název 

      politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlásila k registraci, 

      nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; pokud jde o koalici, uvede se, která politická 

      strana nebo politické hnutí ji tvoří, a název politické strany nebo politického hnutí, které 

      kandidáta navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být 

      ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo nezávislým 

      kandidátem.“.  

20. § 68 včetně nadpisu zní:  

„§ 68  

Hlasování  

    (1) Volič na hlasovacím lístku může označit arabskými číslicemi v rámečku před 

       jménem kandidáta pořadí kandidátů od čísla 1 do čísla rovnajícího se počtu kandidátů. 

       K platnosti hlasovacího lístku musí označit pořadí alespoň tří kandidátů. Jsou-li na 

       hlasovacím lístku uvedeni méně než tři kandidáti, musí označit alespoň jednoho 

       kandidáta v pořadí a druhého pak křížkem, nechce-li mu dát svůj hlas. 

    (2) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavce 1 jej volič v prostoru určeném 

       k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky.“  

21. V § 69 odstavec 3 zní:  

      „(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise očísluje 

      všechny hlasovací lístky, s výjimkou hlasovacích lístků neplatných podle § 70 odst. 2, 

      arabskými číslicemi od čísla 1 do čísla rovnajícího se celkovému počtu platných 

      hlasovacích lístků. Očíslované hlasovací lístky okrsková volební komise převede do 

      strojově zpracovatelné elektronické podoby; k tomu využije programové vybavení dodané 

      Českým statistickým úřadem. Okrsková volební komise zjistí u každého kandidáta, na 

      kolika platných hlasovacích lístcích byl uveden v prvním, druhém a jednotlivě v dalších 

      pořadích.“  
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22. V § 69 odst. 4 se slova „sčítání hlasů“ nahrazují slovy „zjišťování výsledku hlasování“. 

23. V § 70 odstavce 1 a 2 znějí:  

      „(1) Počítají se i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé úpravy, pokud je      

      z nich zřejmé pořadí kandidátů.  

      (2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 

      lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky; to 

      neplatí, pokud jde o hlasovací lístky, které prokazatelně vypadly z úřední obálky při 

      manipulaci s volební schránkou. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv 

      na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Neplatné jsou hlasovací lístky, 

      je-li jich v úřední obálce vloženo několik. Neplatné jsou i hlasovací lístky, na kterých 

      volič neoznačil alespoň pořadí tří kandidátů, v případě méně než tří kandidátů uvedených 

      na hlasovacím lístku alespoň jednoho kandidáta v pořadí.“  

24. V § 71 odst. 2 písmeno e) zní:  

      „e) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,“.  

25. V § 71 odst. 2 se za písm. e) vkládá nové písmeno f), které zní:  

      „f) u každého kandidáta, na kolika platných hlasovacích lístcích byl uveden v prvním, 

      druhém a jednotlivě v dalších pořadích,“.  

      Dosavadní písm. f) se označuje jako písm. g)  

26. V § 72 odstavec 1 zní: 

      „(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předá předseda nebo pověřený 

      člen okrskové volební komise 1 stejnopis zápisu o průběhu hlasování spolu s výsledkem 

      hlasování na technickém nosiči dat neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti 

      u pověřeného obecního úřadu.“ 

27. V § 72 se odstavec 4 zrušuje. 

      Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 

28. V § 73 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:  

      „(2) Český statistický úřad zpracovává výsledky voleb ve volebním obvodu tak, že při 

      počítání přiřadí každému kandidátovi počet hlasů, jež se rovná počtu platných hlasovacích 

      lístků, na kterých je kandidát označen v rámečku před jménem číslem 1. Pokud některý 

      kandidát obdrží největší počet hlasů v prvním pořadí, je zvolen. Pokud jsou jen dva 

      kandidáti, je zvolen ten, který má větší počet hlasů v prvním pořadí. 

      (3) Není-li zvolen žádný kandidát po zpracování výsledků voleb podle odstavce 2, protože 

      došlo k rovnosti hlasů kandidátů označených v rámečku před jménem číslem 1, Český 

      statistický úřad u těchto kandidátů přiřadí každému z nich počet hlasů, jež se rovná počtu 

      platných hlasovacích lístků, na kterých je kandidát označen v rámečku před jménem 

      číslem 2. Ten kandidát, který obdrží největší počet hlasů v druhém pořadí, je zvolen. 

      (4) Nedojde-li ke zvolení kandidáta ani postupem podle odstavce 3, postupuje Český 

      statistický úřad podle odstavce 3 obdobně, dokud není kandidát zvolen.“.  

      Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 5 až 9.  

29. V § 73 odst. 6 se písmena e) až g) nahrazují písmeny e) až h), která znějí:  

      „e) celkový počet platných hlasovacích lístků odevzdaných ve volebním obvodu,  

      f) u každého kandidáta, na kolika platných hlasovacích lístcích byl uveden v prvním, 

      druhém a jednotlivě v dalších pořadích,  
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      g) pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů zjištěných postupem podle odstavce 2 až 

      4, počet těchto hlasů, údaj o jejich procentu vypočtený jako podíl na celkovém počtu 

      platných hlasovacích lístků ve volebním obvodu,  

      h) jméno a příjmení zvoleného kandidáta.“  

30. § 75 a § 76 se zrušují.  

31. V § 77 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 9“.  

 

Čl. II  

Přechodné ustanovení  

Ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

použije zákon č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Čl. III 

Účinnost  

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 
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