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IV. 
 

Platné znění vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  

s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 10 

(1) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské 
části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad")7) před konáním voleb zabezpečí po obdržení 
hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. 
Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb 
komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do 
zastupitelstva kraje; ostatní hlasovací lístky zničí. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. 
Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, 
použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité 
sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí 
a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost 
hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“), 
b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti 
rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo 
c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti 
proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost. 

(3) Volební dokumentaci krajského úřadu včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu 
a výsledku hlasování ve volebním okrsku uschová tento úřad. 

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev krajů se uloží odděleně 
od ostatní dokumentace.8) 

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do zastupitelstev krajů se stanoví 
skartační znaky a lhůty:3) 

a) kandidátní listina, prohlášení kandidáta k registraci včetně podkladů ke kandidátní listině, 
dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí krajského úřadu o registraci 
kandidátních listin, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, zápisy 
o výsledku hlasování................. A/10, 

b) ostatní volební dokumentace............... V/5. 

(6) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle zvláštního právního předpisu.3) 

_______________ 
3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. 

Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií 
a podrobnosti skartačního řízení. 
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8) § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona 
č. 227/1997 Sb. 
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Platné znění vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod 

č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 8 

(1) Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích 
lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití. 

(2) Obecní úřad a zastupitelský úřad si vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených 
nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu; poškozené nebo znehodnocené tiskopisy 
voličského průkazu protokolárně zničí. 

(3) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí.18) Úřad 
městské části Praha 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převezme 
veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku 
hlasování ve zvláštních volebních okrscích od zvláštních okrskových volebních komisí.18) Hlasovací 
lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební 
komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nebo do Senátu Parlamentu České republiky; 
ostatní hlasovací lístky zničí. 

(3) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. 
Úřad městské části Praha 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu 
a výsledku hlasování ve zvláštních volebních okrscích od zvláštních okrskových volebních 
komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední 
obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a 
použité sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí 
a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost 
hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“), 
b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti 
rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo 
c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti 
proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost. 

(4) Volební dokumentaci krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního 
obvodu včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku 
uschovají tyto úřady. 

(5) Dokumentace o finančních nákladech na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a do Senátu Parlamentu České republiky se uloží odděleně od ostatní dokumentace. 

(6) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do Parlamentu České republiky se 
stanoví tyto skartační znaky a lhůty: 

a) kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke 
kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím 
odvolání, rozhodnutí krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu 
o registraci kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace 
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kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci, hlasovací lístek, zápisy 
o výsledku hlasování ............................................ A 10, 

b) ostatní volební dokumentace ......................... V 5. 

(7) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.19) 

_______________ 
18) § 43 odst. 7 a § 72 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb. 
19) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. 

Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií 
a podrobnosti skartačního řízení. 
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Platné znění vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 13 

(1) Obecní úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, popřípadě další 
volební dokumentace jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, od okrskových volebních komisí. 
Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní 
volební komisí; po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby 
do zastupitelstva obce; ostatní hlasovací lístky protokolárně zničí. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. 
Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, 
použité hlasovací lístky a hlasovací lístky využité k uvedení počtu platných hlasů odevzdaných 
pro každou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty a použité pomocné sčítací archy 
obecní úřad protokolárně zničí 
a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost 
hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“), 
b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti 
rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo 
c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti 
proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost. 

(3) Ostatní volební dokumentaci uschová registrační úřad. 

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev obcí se uloží odděleně od 
ostatní dokumentace. 

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb se stanoví skartační znaky a lhůty: 

a) kandidátní listina, prohlášení kandidáta, včetně podkladů ke kandidátní listině, petice, 
dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí registračního úřadu 
o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, 
zápisy o výsledku hlasování a vyhlášení výsledků hlasování - A 10, 

b) další volební dokumentace - V 5. 

Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.20) 

_______________ 
20) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. 
a zákona č. 120/2001 Sb. 

Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií 
a podrobnosti skartačního řízení.  
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Platné znění vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

§ 6 

(1) Obecní úřad před konáním voleb do Evropského parlamentu zabezpečí po obdržení 
hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci od okrskových volebních komisí s 
výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, pro jehož předání 
platí postup podle § 45 odst. 1 zákona. Obecní úřad volební dokumentaci zpřístupní na žádost 
Nejvyššího správního soudu. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho 
vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních 
komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední 
obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a 
použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí  

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost volby 
kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“), 

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti 
rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo 

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti 
proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost. 

(3) Hlasovací lístky a obálky opatřené razítkem obce (dále jen "úřední obálka") obecní úřad 
uschová po dobu 30 dnů od zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu Státní volební 
komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do 
Evropského parlamentu; ostatní hlasovací lístky zničí. 

(4) (3) Dokumentace o finančních nákladech na volby do Evropského parlamentu se uloží 
odděleně od ostatní dokumentace. 

(5) (4) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do Evropského parlamentu se stanoví 
tyto skartační znaky a lhůty: 

a) skartační znak A pro kandidátní listiny, prohlášení kandidátů včetně podkladů ke kandidátní listině, 
dokumentaci o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, informaci od jiného členského státu o tom, 
že kandidát byl či nebyl zbaven práva být volen, rozhodnutí ministerstva o registraci nebo o odmítnutí 
kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístky, zápisy o 
výsledku hlasování, skartační doba se stanoví na dobu 10 let, 

b) skartační znak V pro ostatní volební dokumentaci, skartační doba se stanoví na dobu 5 let. 
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Platné znění vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 1 

(1) Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním volby prezidenta republiky zabezpečí po 
obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho vyhotovení 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, od okrskových volebních komisí. 

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho 
vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, od okrskových 
volebních komisí. Ministerstvo vnitra převezme prostřednictvím Ministerstva zahraničních 
věcí veškerou volební dokumentaci od zvláštních okrskových volebních komisí. Obecní úřad 
a Ministerstvo vnitra ponechají pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volbu 
prezidenta republiky. Úřední obálky a použité hlasovací lístky obecní úřad a Ministerstvo 
vnitra protokolárně zničí  

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost volby 
prezidenta (dále jen „návrh na neplatnost“), 

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti 
rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo 

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti 
proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost. 

(3) Ministerstvo vnitra převezme prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí veškerou 
volební dokumentaci od zvláštních okrskových volebních komisí. 

(4) Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschovají obecní úřady a Ministerstvo vnitra po 
dobu 30 dnů od uveřejnění celkového výsledku volby prezidenta republiky Státní volební komisí; po 
této lhůtě ponechají pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků; ostatní hlasovací lístky 
protokolárně zničí. 

 (5) (3) Volební dokumentaci krajských úřadů a pověřených obecních úřadů uschovají tyto 
úřady. Pověřený obecní úřad uschová jedno vyhotovení zápisů o průběhu a výsledcích hlasování ve 
volebních okrscích. Kopii jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním 
volebním okrsku uschová Český statistický úřad. 

(6) (4) Dokumentace o finančních nákladech na volbu prezidenta republiky se uloží odděleně 
od ostatní volební dokumentace. 

(7) (5) Pro volební dokumentaci týkající se konání volby prezidenta republiky se stanoví tyto 
skartační znaky a lhůty: 

a) skartační znak A pro kandidátní listiny, prohlášení kandidátů, včetně dalších podkladů ke 
kandidátní listině, petice, dokumentaci o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti 
kandidáta, rozhodnutí Ministerstva vnitra o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny, rozhodnutí 
soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístky, zápisy o průběhu a výsledku hlasování a 
zápisy o výsledku volby prezidenta republiky; skartační doba se stanoví na dobu 10 let, 

b) skartační znak V pro další volební dokumentaci; skartační doba se stanoví na dobu 5 let. 
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