
Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

 

ZÁKON 

247/1995 Sb.  
ze dne 27. září 1995  

 

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů  

 

 

  

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ  

 

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  

 

Oddíl první  

Obecná ustanovení  

§ 1  

 (1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a 

rozsah soudního přezkumu.  

 (2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a 

přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky 

se volí podle zásad většinového systému.  

 (3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 

dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za 

den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána 

částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky 

uveřejněno.  

 (4) Volby do Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 

dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí 

ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.  

 (5) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají 

ve 2 dnech, kterými jsou  

a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního 

času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas 

později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,  

b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a 

sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času, jde-li o 

hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o 

nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,  

c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a 

sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 14. 00 hodin místního času, jde-li o 
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hlasování v ostatních místech (§ 3 odst. 2).  

 (6) Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České 

republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto 

zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.  

 (7) Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, 

který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.  

  

§ 2  

 Překážkami ve výkonu volebního práva jsou  

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1)  

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.2)  

  

***** 

 

§ 8  

Státní volební komise  

 (1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu5c) je stálým 

volebním orgánem i na úseku voleb do Parlamentu České republiky.  

 (2) Státní volební komise  

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,  

b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické 

provádění voleb do Parlamentu České republiky,  

c) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických 

hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,  

d) vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,  

e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu sdělením 

ve Sbírce zákonů,  

f) předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,  

g) předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,  

h) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů zjišťování výsledků 

    hlasování okrskovou volební komisí,  

 i) určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí.  

  

***** 

 

§ 11  

Český statistický úřad  

 (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování 

výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel 

zpracování a poskytování výsledků voleb.  

 (2) Český statistický úřad dále  

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky5f) 

podle odstavce 1 ve volebních místnostech a na pracovištích vytvářených u pověřených 
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obecních úřadů, u krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu, u 

Státní volební komise a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s 

Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými 

obecními úřady a obecními úřady,  

b) zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 48 až 51), podklady pro 

zápis Státní volební komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu (§ 77) a 

předává je neprodleně Státní volební komisi,  

c) vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně krajskému úřadu nebo 

pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,  

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,  

e) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického 

úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky a 

potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí 

jejich školení,  

f) provádí školení členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování 

výsledků hlasování a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,  

g) vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný 

doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo 

zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,  

h) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických 

hnutí a koalic,  

i) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci krajskému 

úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,  

j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, 

použitých při zpracování výsledků voleb,  

k) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí 

a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu 

úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo 

na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,  

l) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na vyžádání 

poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.  

 (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 

2 písm. e), je oprávněn  

a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy zjišťuje výsledky 

hlasování (§ 23),  

b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na 

technickém nosiči,  

c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,  

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební 

komise ve druhý den voleb (§ 43 odst. 5),  

e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní 

volební okrsky,  

f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve volebním 

obvodu (§ 73 odst. 1),  

g) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 až 4),  

h) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 25 až 47).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=166815)

aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252348-51'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252352'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252377'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252343'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252346'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252373'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252346'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='247/1995%20Sb.%252373'&ucin-k-dni='30.12.9999'


***** 

 

§ 13  

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu  

 (1) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu  

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním obvodu,  

b) projednává a registruje přihlášky k registraci,  

c) informuje starosty o registraci přihlášek k registraci,  

d) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu 

sestavuje abecedně pořadí kandidátů uvedených na hlasovacím lístku  pro volby do 

Senátu, 

e) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých 

kandidátů, jejichž přihlášky k registraci byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,  

f) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební obvod,  

g) sestavuje přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu z podkladů pověřených 

obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,  

h) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu na úrovni volebního obvodu a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických 

zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,  

i) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního obvodu,  

j) archivuje volební dokumentaci,  

k) plní další úkoly podle tohoto zákona.  

 (2) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro účely registrace přihlášek k 

registraci a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9.  

 (3) Pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle 

volebního obvodu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c) je oprávněn  

a) převzít přihlášky k registraci a potvrdit jejich podání (§ 60 odst. 4),  

b) přezkoumat přihlášky k registraci a vyzvat k odstranění chyb (§ 62 odst. 1),  

c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 61 odst. 3),  

d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci (§ 62 odst. 4 a 

5),  

e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 66 odst. 2),  

f) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 47).  

 

§ 14  

zrušen 
 

§ 14a  

Pověřený obecní úřad  

 (1) Pověřený obecní úřad  

a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického 

úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí 

a zvláštních okrskových volebních komisí,  
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b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a 

technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému 

zpracování na tomto pracovišti,  

c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním 

obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem voleb pro volby do 

Poslanecké sněmovny krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v 

sídle volebního obvodu a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,  

d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,  

e) kontroluje sčítání hlasů zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí, 

f) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a 

zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český 

statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních. 

 (2) Činnosti podle odstavce 1 písm. d) až f) může vykonávat pouze zaměstnanec obce 

zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního 

předpisu.5c)  

  

***** 

  

§ 14e  

Okrsková volební komise  

 (1) Okrsková volební komise  

a) dbá o pořádek ve volební místnosti,  

b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,  

c) sčítá hlasy zjišťuje výsledek hlasování a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku 

hlasování,  

d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování.  

 (2) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,  

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,  

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a  

c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.  

 (3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro 

volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je 

volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž 

přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož 

součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 

náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu 

členů okrskové volební komise podle § 14c ods. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním 

zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební 

komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a 

nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy 

komise.  

 (4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich 

seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické 

podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí 
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obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě 

náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která 

kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho 

jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo 

adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební 

komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je 

do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků 

podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.  

 (5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na 

svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 

Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný nebo 

jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své 

funkce.  

 (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká  

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52a a 77a),  

b) úmrtím,  

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,  

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,  

e) pozbytím státního občanství, nebo  

f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho 

nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.  

 (7) Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. 

Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Je jmenován starostou 

nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Starosta odvolá 

zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo 

neprodleně jmenuje nového zapisovatele. 

 

***** 

 

§ 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) sčítá hlasy zjišťuje výsledek hlasování a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování 

ve zvláštním volebním okrsku,  

c) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle prostřednictvím 

Ministerstva zahraničních věcí Úřadu městské části Praha 1.  

  

***** 

 

§ 16c  

Výdaje na volební kampaň  

 (1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo 

jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, 

koalice nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.  

 (2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout  

a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,  

b) pro volby do Senátu částku 2 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každého 

kandidáta., 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.  

 (3) Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická 

strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili nebo 

mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit 

třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za 

cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona 

upravujícího oceňování majetku státu.  

 (4) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve 

prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly 

peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách 

kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta údaje 

stanovené v § 16b odst. 3.  

 

***** 

 

§ 16e  

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou  

 (1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická 

osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.  

 (2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být  

a) stát a jeho příspěvkové organizace,  

b) obec, městská část, městský obvod a kraj,  

c) dobrovolný svazek obcí,  

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i 

osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, 
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nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,  

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, 

jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský 

obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,  

f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,  

g) svěřenský fond,  

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,  

i) zahraniční právnická osoba,  

j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, 

která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,  

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, 

vydání a veřejné šíření periodického tisku,  

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.  

 (3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, 

adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou 

osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li 

přiděleno, jde-li o právnickou osobu.  

 (4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční 

číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových 

stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto 

rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí 

osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.  

 (5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou 

rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.  

 (6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit 

volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány 

informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových 

stránek, na kterých je volební účet přístupný.  

 (7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její 

výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí 

peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K 

úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu 

registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní 

prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže 

Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na 

volební účet převedeny.  

 (8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout  

a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 1 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,  

b) pro volby do Senátu částku 40 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební 

obvod., 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.  

 (9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba 

uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná 

osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu 

nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího 
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oceňování majetku státu.  

 (10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést 

evidenci, která obsahuje  

a) výdaje na předvolební průzkumy,  

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,  

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,  

d) jiné výdaje.  

  

 (11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a 

evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání 

Úřadu.  

  

 (12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně 

zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů 

musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.  

 

***** 

 

§ 21a  

 (1) Při hlasování a při sčítání hlasů zjišťování výsledků voleb ve volební místnosti 

členy okrskové volební komise může krajský nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na 

místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.  

 (2) Pokyny krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu jsou, s výjimkou pokynů 

směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Při 

zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda okrskové volební komise na pokyn 

krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu na místě ihned. V případě zjištění závažných 

nedostatků dá krajský nebo pověřený obecní úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební 

komisi, která postupuje podle § 21.  

 

§ 22  

Ukončení hlasování  

 (1) Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební 

místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. 

Potom prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební 

komise hlasování za ukončené.  

 (2) Jakmile předseda zvláštní okrskové volební komise ve zvláštním volebním okrsku, 

kde probíhá hlasování podle § 1 odst. 5, prohlásí hlasování za ukončené, postupuje zvláštní 

okrsková volební komise podle § 21 odst. 1 věty první a přeruší své zasedání až do zahájení 

sčítání hlasů zjišťování výsledků hlasování (§ 40).  

 

§ 23  

 V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy zjišťuje výsledek hlasování, 

mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 

11 odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají 

osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c) zaměstnanci kraje zařazení do krajského 

úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k) členové Státní volební 
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komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební 

komise.  

 

Oddíl druhý  

Volby do Poslanecké sněmovny  

§ 24  

 Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.8)  

 

***** 

 

§ 40  

Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební 

komisí  

 (1) Zvláštní okrskové volební komise zahájí sčítání hlasů zjišťování výsledků 

hlasování, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.  

 (2) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá 

předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise zapečetit 

zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke 

sčítání přednostních hlasů (§ 42 odst. 3), a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.  

 (3) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky s 

hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na 

výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební 

komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a 

obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková 

volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, 

popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise nebo 

zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve 

výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu.  

 (4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo 

zvláštní okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro 

jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací 

lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.  

 (5) Každý člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise může 

nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní 

okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.  

 

***** 

 

Oddíl třetí  

Volby do Senátu  

§ 56  

 Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí 

třetina senátorů.11)  
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***** 

§ 61 

Náležitosti přihlášek k registraci  

 (1) Přihláška k registraci obsahuje  

a) jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jeho povolání, obec, kde je 

přihlášen k trvalému pobytu,  

b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k 

registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,  

c) číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje,  

d) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je 

bez politické příslušnosti,  

e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,  

f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,  

g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy 

všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji 

tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.  

 (2) K přihlášce k registraci kandidát připojí  

a) doklad o státním občanství,7)  

b) vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy 

překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k 

tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu a že je členem určité 

politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na 

prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození,  

c) podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze 

svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; 

politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede 

jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,  

d) k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí 

být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát 

kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu; 

chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, 

podpis se nezapočítává; v záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném 

podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury 

nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, 

do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,  

e) potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 

dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky pověřený obecní úřad v sídle volebního 

obvodu; pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení 

výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu 

alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů byl ve volbách uveden na nejméně 6 

procentech platných hlasovacích lístků na prvním pořadí; úroky z kaucí a částky, které se 

nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.  

 (3) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s 

omezenou svéprávností2) nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je 
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politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, 

politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání 

pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.  

  

§ 62  

Projednání a registrace přihlášek k registraci  

 (1) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 

dnů přede dnem voleb podané přihlášky k registraci. Nemá-li přihláška k registraci náležitosti 

uvedené v § 61 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve pověřený obecní úřad v sídle 

volebního obvodu písemně nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou 

stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady 

odstranili do 50 dnů přede dnem voleb.  

 (2) Pokud politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát ve 

stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu 

ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o odmítnutí přihlášky k registraci, jestliže  

a) není podána v souladu s § 60,  

b) nemá náležitosti podle § 61 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,  

c) k ní není přiložena příloha podle § 61 odst. 2 písm. a) až c) nebo údaje na přílohách jsou 

nesprávné či neúplné,  

d) k ní není připojena petice podle § 61 odst. 2 písm. d) nebo petice neobsahuje potřebný 

počet podpisů,  

e) k ní není připojeno potvrzení o složení kauce podle § 61 odst. 2 písm. e) nebo kauce není 

složena ve stanovené výši,  

f) byla na základě sdělení Českého statistického úřadu podána pro stejného kandidáta ve více 

volebních obvodech, popřípadě v 1 volebním obvodu na více přihláškách k registraci, a to v 

tom volebním obvodu, kde k přihlášce k registraci není připojeno prohlášení podle § 61 odst. 

2 písm. b); podepsal-li kandidát prohlášení u více přihlášek k registraci, odmítnou jej všechny 

pověřené obecní úřady v sídle volebních obvodů, kde byla přihláška k registraci podána,  

g) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 57.  

 (3) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede 

dnem voleb o registraci bezvadné přihlášky k registraci.  

 (4) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu neprodleně vyhotoví rozhodnutí o 

registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci a zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn 

domáhat se ochrany u soudu (§ 86). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce 

pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za 

doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.  

 (5) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí přihlášky k registraci 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 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 obce zařazeného do pověřeného 

obecního úřadu v sídle volebního obvodu.  

 (6) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu určí nejpozději 45 dnů přede dnem 

voleb losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu. 
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Výsledek losování zmocněncům politických stran, politických hnutí nebo koalic a dále 

nezávislým kandidátům písemně oznámí.  

 (76) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,10) provede 

pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zaregistrování přihlášky k registraci i po lhůtě 

stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování 

nelze podat opravný prostředek.  

 (87) Kandidátovi, jehož přihláška k registraci nebyla zaregistrována ani na základě 

rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce pověřený obecní úřad 

v sídle volebního obvodu složenou kauci. Je-li na účet obce v sídle volebního obvodu složena 

místo kauce jiná částka, pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ji vrátí složiteli bez 

zbytečného odkladu.  

 (9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.  

 (108) Pokud byla po provedené registraci politická strana nebo politické hnutí, které 

přihlásilo samostatně kandidáta k registraci, zrušena nebo pokud byla její činnost 

pozastavena, pohlíží se na tohoto kandidáta jako na nezávislého kandidáta. Dodatečné 

předložení petice se na něm nepožaduje.  

  

***** 

 

§ 67  

Hlasovací lístky  

 (1) Po registraci přihlášek k registraci zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního 

obvodu tisk hlasovacích lístků.  

 (2) Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku 

označeném vylosovaným číslem kandidáta. V záhlaví hlasovacího lístku se vytiskne číslo a 

sídlo volebního obvodu. U 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.  

(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. 

 (3) Hlasovací lístky musí být vytištěny v každém volebním obvodu písmem téhož 
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druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou 

opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu.  

 (4) Hlasovací lístky zašle pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu 

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.  

 (5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se 

hlasovací lístky nepřetiskují; pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zabezpečí 

vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního 

obvodu s uvedením správného údaje.  

  

§ 68  

Hlasování 

 V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden 

hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.  

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. 

 

§ 69  

Zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí  

 (1) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé 

nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.  

 (2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V 

případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i 

přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, 

vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné 

než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly 

nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. 

Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve 

výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu.  

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

hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.  

(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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=166815)



kandidáta, na kolika platných hlasovacích lístcích byl uveden v prvním, druhém a 

jednotlivě v dalších  pořadích. 

 (4) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. 

Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů zjišťování výsledku 

hlasování.  

  

§ 70  

Posuzování hlasovacích lístků  

 (1) Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič 

provedl různé úpravy.  

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

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

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 vloženo několik 

hlasovacích lístků.  

(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. 

 (3) O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností okrsková volební 

komise.  

  

§ 71  

Zápis o průběhu a výsledku hlasování  

 (1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a 

výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů 

této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.  

 (2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:  

a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s 

uvedením důvodů,  

b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaný do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu 

ze zvláštního seznamu,  

c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,  

d) počet odevzdaných úředních obálek,  

e) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů celkem 

pro všechny kandidáty, 

e) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků, 

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

    druhém a jednotlivě v dalších pořadích, 
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fg) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, 

která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění. 

 (3) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku 

hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije 

programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.  

  

§ 72  

nadpis vypuštěn  

 (1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební 

komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a 

výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně 

Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu. 

(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. 

 (2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, 

budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové 

volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, 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 materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a 

výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o 

průběhu a výsledku hlasování.  

 (3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží 

předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný 

doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku 

byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že 

okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den voleb ukončit. Tím není dotčen § 

77a.  

 (4) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu 

povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 22), popřípadě ve lhůtě 

stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za volební obvod zpracován 

bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního 

okrsku nepřihlíží. 

 (54) Okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku 

hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze 

stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do 

dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené krajským nebo pověřeným obecním 

úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební 

dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.  

  

§ 72a  

zrušen 
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§ 73  

Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu  

 (1) Český statistický úřad na pracovišti u pověřeného obecního úřadu v sídle 

volebního obvodu převezme výsledky hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, 

ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního 

úřadu podle § 72 odst. 1, a zpracuje výsledky voleb ve volebním obvodu.  

(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. 

 (25) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve 

volebním obvodu a předá ho neprodleně pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního 

obvodu.  

 (36) V zápise o výsledku voleb ve volebním obvodu se uvede  

a) počet volebních okrsků ve volebním obvodu a počet okrskových volebních komisí, které 

předaly výsledek hlasování,  

b) celkový počet osob ve volebním obvodu zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze 

zvláštních seznamů,  

c) celkový počet voličů ve volebním obvodu, kterým byly vydány úřední obálky,  

d) počet odevzdaných úředních obálek za volební obvod celkem,  

e) celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu pro všechny kandidáty,  

f) pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů, počet těchto hlasů a údaj o jejich 

procentu vypočtený jako podíl na celkovém počtu platných hlasů ve volebním obvodu; je-li 

počet hlasů stejný, rozhodne los,  

g) jméno a příjmení zvoleného kandidáta (§ 75), popřípadě skutečnost, že žádný z kandidátů 

nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení.  

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,  

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. 

 (47) Zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu podepíše  

a) starosta obce s pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu,  
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b) zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu,  

c) zaměstnanec Českého statistického úřadu.  

 (58) Po podepsání obou stejnopisů předá pověřený obecní úřad v sídle volebního 

obvodu 1 stejnopis zápisu o výsledku voleb ve volebním obvodu neprodleně Českému 

statistickému úřadu. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.  

 (69) Český statistický úřad předá Státní volební komisi souhrnné výsledky voleb za 

volební obvody.  

 

§ 74  

zrušen 
 

§ 75  

 Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.  

  

§ 76  

 (1) V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 

75, zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb bylo 

zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole.  

 (2) Ve druhém kole kandidují v každém volebním obvodu, ve kterém se volby konají, 

pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou 

místech.  

 (3) Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své 

kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb 

kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém 

případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.  

 (4) Při tisku hlasovacích lístků se postupuje podle § 67 odst. 1 až 3 s tím, že hlasovací 

lístky postupujících kandidátů budou vytištěny na papíru jiné barvy. Hlasovací lístky zašle 

pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu prostřednictvím pověřených obecních úřadů 

starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování 

okrskovým volebním komisím. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 

voleb.  

 (5) Zvolen je ten kandidát, který získá ve druhém kole více odevzdaných platných 

hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.  

 (6) Pro druhé kolo voleb platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona vztahující se na 

volby do Senátu; ustanovení § 66 odst. 1 věta druhá se nepoužije.  

  

§ 77  

nadpis vypuštěn  

 Na základě sdělení souhrnných výsledků voleb ve volebních obvodech Českým 

statistickým úřadem podle § 73 odst. 69 Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové 

výsledky voleb do Senátu sdělením ve Sbírce zákonů.  

  

***** 
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§ 99  

Účinnost zákona  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.  

 

 

Vybraná ustanovení novel  
 

***** 

 

Čl. II zákona č. …./2019 Sb. 

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. 
____________________ 

1) § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 

548/1991 Sb.  

2) § 55 až 65 občanského zákoníku.  

3) § 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů.  

4) § 10 a 11 zákona č. 152/1994 Sb.  

5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 

obyvatel).  

5a) § 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. § 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o 

změně některých souvisejících zákonů.  

5b) § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a 

správních obvodů pověřených obecních úřadů, ve znění vyhlášky č. 437/2000 Sb.  

  

5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.  

5d) § 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.  

5e) § 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb.  

5f) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  

5g) § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.  

5j) § 84 a 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.  

Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města 

Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů 

zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, 

(vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.  

5k) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

230/2002 Sb.  

6) Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.  

7) § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.  

7a) § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).  

7b) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.  

8) Čl. 16 odst. 1 Ústavy České republiky.  

8a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 

zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.  

9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).  

10) 200m, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

11) Čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky.  

13) § 200m občanského soudního řádu.  

14) § 200n občanského soudního řádu.  
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aspi://module='ASPI'&link='176/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='424/1991%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='118/1994%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523200m'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='1/1993%20Sb.%2523%25C8l.16'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523200m'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523200n'&ucin-k-dni='30.12.9999'



