
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 

Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

(tisk 336) 

 

 

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 164 

ze dne 31. října 2019 (tisk 336/1)  

 

 

Čl. II včetně nadpisu zní: 

 

„Čl. II 

Účinnost 

 

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.“, 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 26. listopadu 2019 
 

 

B. Poslanec Vojtěch Pikal 

 

 

B.1.   (SD 3594) 

  

V čl. I se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: 

„2. V § 47 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.“. 

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6. 

 

B.2.    (SD 3621) 

1. V Čl. I se vkládají novelizační body 1-21, které znějí:  

X V § 1 se slova „na území České republiky“ nahrazují slovy „v České republice (dále jen 

“volby do Evropského parlamentu”)”. 

X V § 2 odst. 4  se za slovo “Hlasování” vkládají slova “ve volbách”. 
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X V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

“(5) Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu mimo území České republiky 

probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního 

předpisu (dále jen „zvláštní volební okrsek“).“. 

X V § 3 odst. 2 se slova „konané na území České republiky“ zrušují. 

X V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Volby do Evropského parlamentu se mimo území České republiky 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, 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, 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 hlasování v ostatních místech. 

(5) 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.“. 

X V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Právo volit mimo území České republiky na zastupitelských úřadech do 

Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den 

voleb dosáhl věku 18 let.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

X V § 5 odst. 3, § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) až e), § 9 odst. 1, § 12 odst. 1, § 20, § 30 

odst. 3, § 32 odst. 1, § 32 odst. 5, § 32 odst. 6 a § 33 odst. 4 se slova “na území České 

republiky” zrušují. 

X V § 6 odst. 1 se slova “na území České republiky” nahrazují slovy “v České republice”. 

X V § 7 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno m), 

které zní: 

“m) zvláštní okrsková volební komise.”. 

X V § 8 odst. 2 písm. f) se slova “kandidátům zvoleným na území České republiky” 

nahrazují slovy “zvoleným kandidátům.”. 

X V § 8 odst. 2 písm. g) se slova “konaných na území České republiky” zrušují. 
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X V § 8 odst. 2 písm. h) se slova “na území České republiky” nahrazují slovy “v České 

republice”. 

X V § 9 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

“j) pro účely korespondenční volby zveřejňuje hlasovací lístky způsobem umožňujícím 

dálkový přístup,”. 

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako k) a l). 

X § 10 včetně nadpisu zní: 

“§ 10  

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí   

a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení voleb do 

Evropského parlamentu v České republice při hlasování mimo území České republiky, 

b) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje vytvoření jednotného systému 

elektronických komunikací pro přenos dat mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem 

zahraničních věcí, 

c) předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů 

zvláštních volebních okrsků,  

d) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz 

pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí, 

e) předává zvláštní okrskové volební komisi písemný doklad převzatý od Českého 

statistického úřadu ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky ze 

zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně, 

f) po zjištění celkového výsledku voleb do Evropského parlamentu předává 

Ministerstvu vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady, 

g) plní další úkoly podle tohoto zákona.”. 

X § 11  včetně nadpisu zní: 

“§ 11  

Zastupitelský úřad 

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu 

a) vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 28 odst. 6), 

b) je oprávněn ověřit pro účely vedení seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu údaje v rozsahu a za podmínek podle zvláštního právního předpisu, 

c) vydává voličské průkazy (§ 30), 

d) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí, 
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e) zajišťuje podle místních podmínek informování o době a místě konání voleb do 

Evropského parlamentu a vydání voličského průkazu, a to případně i v příslušném cizím 

jazyce, 

f) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení korespondenční volby 

do Evropského parlamentu a vydává písemnosti spojené s korespondenční volbou 

(§ 31a odst. 3),  

g) předá pro volby do Evropského parlamentu zvláštní okrskové volební komisi výpis 

ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 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, 

h) zajišťuje sčítání hlasů z korespondenčního hlasování ve zvláštním volebním okrsku, 

i) v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo 

rozmnožení hlasovacích lístků, 

j) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné 

prostředky a potřebné pracovní síly, 

k) plní další úkoly podle tohoto zákona.”. 

X V § 12 odst. 2 písm. a) se slova “u Státní volební komise a spolupracuje přitom s 

Ministerstvem vnitra a obecními úřady,” nahrazují slovy “u Státní volební komise a u 

Ministerstva zahraničních věcí a spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra, 

Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady  a 

obecními úřady,”. 

X V § 12 odst. 2 písmeno f) zní:  

“f) vydává okrskovým volebním komisím a prostřednictvím Ministerstva zahraničních 

věcí zvláštním okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě tiskového 

výstupu z počítače osvědčující, že výsledky z volebního okrsku a zvláštního volebního 

okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,”. 

X V § 12 odst. 2 písm. j) zní:  

“j) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních 

komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od 

ukončení zpracování výsledků na úrovni pověřeného obecního úřadu; zápisy o průběhu 

a výsledku hlasování převzaté na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí uschová,”. 

X V § 12 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno l, 

které zní:  

“l) plní další úkoly podle tohoto zákona.”. 

X V § 12 odst. 3 písm. d), § 50, § 61 odst. 2, § 64 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 2 se za slova 

“okrskové volební komise” vkládají slova “a zvláštní okrskové volební komise”. 
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X V § 12 odst. 3 písm. e) se za slovo “okrsky” vkládají slova “a zvláštní volební okrsky”. 

Dosavadní bod 1 se označuje jako bod 22. 

2. V Čl. I se vkládají novelizační body 23-62, které znějí: 

X V § 18 odst. 2 písm. a) se číslo “2” nahrazuje číslem “3”. 

X Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní: 

“§ 19a 

Zvláštní okrsková volební komise 

(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem voleb do 

Evropského parlamentu předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří 

jsou občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku 18 let, nenastala u nich 

překážka v právu volit podle § 5 odst. 3, nejsou kandidáty na poslance Evropského 

parlamentu 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 voleb do Evropského parlamentu 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 voleb do Evropského 

parlamentu. 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 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) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním 

okrsku, 

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

zahraničních věcí.”. 

X V § 22 odst. 4 se slova “na území České republiky” nahrazují slovy “v České republice”.  

X § 24 odst. 3 zní: 

“(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po 

registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak 

při zjišťování výsledku hlasování do Evropského parlamentu se nepřihlíží k 
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přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím 

krajských úřadů zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením 

voleb. Zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí Ministerstvo 

vnitra prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.”. 

X § 24 odst. 4 zní: 

“(4) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační 

centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto 

členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní 

listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro 

něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění 

informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních 

místnostech a způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud informaci od 

komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb. 

Zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve volebních 

místnostech v zahraničí zajistí Ministerstvo vnitra prostřednictvím Ministerstva 

zahraničních věcí.”. 

X § 26 odst. 5 zní: 

“(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky 

nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení 

informace o těchto chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve 

všech volebních místnostech a způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením 

správného údaje. Vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech 

v zahraničí zajistí Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup s 

uvedením správného údaje prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.”. 

X V § 26 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

“(6) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle Ministerstvo 

vnitra 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 hlasovacích lístků 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. 

(7) Hlasovací lístky pro korespondenční volbu zveřejňuje Ministerstvo vnitra v 

elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo 

zahraničních věcí nejpozději 22 dnů před zahájením voleb zašle na zastupitelské úřady 

přenosovou technikou informace o způsobu hlasování včetně návodu k opatření 

hlasovacích lístků zveřejněných podle § 9 písm. j).”. 
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X V § 27 se za slova “obecní úřad” vkládají slova “a zastupitelský úřad”. 

X V § 28 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

“(6) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu zastupitelský úřad sestavuje 

tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese údaje ze zvláštního seznamu 

voličů, který vede podle zvláštního právního předpisu. 

(7) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 

vyškrtne zastupitelský úřad voliče, kteří 

a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, 

a to na základě sdělení Ministerstva vnitra, 

b) požádali o vydání voličského průkazu podle (§ 30), nebo 

c) zemřeli.”. 

X V § 30 odst. 2 se slova “nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného 

zastupitelským úřadem” zrušují a slova “toto podání musí být v listinné podobě opatřené 

úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 

datové schránky” se nahrazují slovy “toto podání musí být v listinné podobě opatřené 

úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným 

elektronickým podpisem nebo ve formě datové zprávy zaslané prostřednictvím datové 

schránky”. 

X V § 30 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

“(4) Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne využít 

korespondenční způsob hlasování, vloží voličský průkaz do doručovací obálky, jinak je 

tento hlas neplatný.”. 

X V § 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

“(2) Zastupitelský úřad 2 dny přede dnem voleb uzavře seznam voličů pro volby do 

Evropského parlamentu a výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu 

obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí předá zvláštním okrskovým 

volebním komisím.”. 

X Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní: 

“§ 31a  

Žádost o korespondenční hlasování  

(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve zvláštním volebním okrsku, 

kde je zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle zvláštního právního předpisu nebo 

volič, který volí na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, může hlasovat 

korespondenčně za podmínek stanovených tímto zákonem.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168261)



- 8 - 

 

(2) Volič může požádat zastupitelský úřad o zaslání písemností spojených s 

korespondenční volbou podle odstavce 3 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 písemnosti spojené s korespondenční volbou 

zaslány. Žádost musí být doručena nejpozději 35 dnů přede dnem voleb zastupitelskému 

úřadu, kde je volič zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle zvláštního právního 

předpisu. 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) identifikační lístek podle odstavce 5,  

b) prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem podle § 33 odst. 5 (dále jen „úřední 

obálka“),  

c) doručovací obálku, na které zastupitelský úřad vyznačí heslo „Volby - 

korespondenční hlasování“, adresu zastupitelského úřadu, datum konání voleb a údaj o 

tom, že je obálka vydána pro volby do Evropského parlamentu, a  

d) informaci o způsobu hlasování včetně návodu k opatření hlasovacích lístků způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a k jejich vytištění. 

(4) Zastupitelský úřad dokumenty podle odstavce 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 Evropského parlamentu,  

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 zvláštního právního předpisu,  

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 se v den hlasování  

nenachází na území České republiky.”. 

X V § 32 odst. 5 se za slova “podle § 11” vkládají slova “ písm. e)”. 

X V § 33 odst. 2 se slova “obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka")” 

nahrazují slovy “úředních obálek”. 

X V § 33 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

“(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební 

schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím 

úředních obálek, psacími potřebami, výpisy ze seznamu pro volby do Evropského 

parlamentu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k 

nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie, 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", prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta 

nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, 

byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin 

před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a 

informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu ve všech 

jazycích členských států Evropské unie.”. 

X V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje věta “Obdobně postupuje i předseda zvláštní 

okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zapečetění přenosné volební 

schránky.”. 

X V § 34 odst. 2, § 35 a § 40 se za slovo “komise” vkládají slova “ nebo předseda zvláštní 

okrskové volební komise”. 

X V § 36 odst. 2 se za slovo “komisi” vkládají slova “ nebo zvláštní okrskovou volební 

komisi”. 

X V § 36 odst. 3, § 36 odst. 8, § 37 odst. 2, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 2 se za slova “okrskové 

volební komise” vkládají slova “ nebo zvláštní okrskové volební komise”. 

X V § 36 odst. 3, § 37 odst. 3, § 38 odst. 4, § 43 odst. 3 a § 44 odst. 4 se za slova “okrsková 

volební komise” vkládají slova “ nebo zvláštní okrsková volební komise”. 

X V § 36 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní: 

“(6) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského 

parlamentu, zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud 

volič hlasuje na voličský průkaz. Voliči, který je zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby 

do Evropského parlamentu nebo hlasuje na voličský průkaz, zvláštní okrsková volební 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168261)



- 10 - 

 

komise hlasování neumožní, projevil-li vůli hlasovat ve volbách do Evropského 

parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra.”. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. 

X V § 36 odst. 7 se za slova “volební místnosti” vkládají slova “na území České 

republiky”. 

X V § 36 se na konci odstavce 7 doplňuje věta “Volič, který se dostavil do volební 

místnosti mimo území České republiky s voličským průkazem, je povinen po prokázání 

totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 vět první a druhé tento průkaz odevzdat 

zvláštní okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do 

Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.”. 

X V § 36 se na konci odstavce 9 doplňuje věta “Mimo území České republiky nelze do 

přenosné volební schránky hlasovat.”. 

X V § 37 odst. 2 se za slovo “komisí” vkládají slova “ nebo zvláštní okrskovou volební 

komisí”. 

X Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní: 

“§ 37a 

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 zvláštního právního předpisu nebo zastupitelskému úřadu, kde volí 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168261)



- 11 - 

 

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 § 31a 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 seznamu pro volby do Evropského parlamentu 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, 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. Stejně postupuje zvláštní okrsková volební komise i tehdy,  není-li v 

doručovací obálce vložen voličský průkaz, ačkoliv tam dle zákona být má. 

(6) Pokud zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve výpisu ze seznamu pro 

volby do Evropského parlamentu zjistí, že volič již hlasoval ve volební místnosti, anebo 

projevil-li vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, 

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.”. 

X § 38 odst. 1 zní: 

“(1) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo 

je ukončit, může okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise 

odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo hlasování přerušit nebo prodloužit 

dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření 

vyrozumí způsobem v místě obvyklým voliče, obecní úřad a příslušný krajský úřad. 

Zvláštní okrsková volební komise vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále 

zastupitelský úřad.”. 

X § 38 odst. 2 zní: 

“(2) V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise nebo 

zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku, 

popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední 

obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové 

volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168261)



- 12 - 

 

okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise ověří neporušenost 

pečetí a sejme je.”. 

X V § 39 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

“(3) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti na území České republiky i v 

zahraničí mají právo být přítomni pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací 

zřízených podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které účast svých pozorovatelů 

oznámí Ministerstvu zahraničních věcí nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 

Evropského parlamentu; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových 

mezinárodních orgánů a organizací na svých internetových stránkách; pozorovatelé 

těchto mezinárodních orgánů a organizací nemohou zasahovat do hlasování a sčítání 

hlasů.”. 

X V § 41 se za slovo “sekretariátu,” vkládají slova “pozorovatelé podle § 39 odst. 3,”. 

X § 42 včetně nadpisu zní: 

 “§ 42  

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí  

(1) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba 

stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.  

(2) Po ukončení hlasování podle § 40 dá předseda okrskové volební komise a předseda 

zvláštní okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou 

nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky; 

poté dá otevřít volební schránku a v případě, že bylo okrskovou volební komisí na 

výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, přenosnou 

volební schránku.  

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

hlasovacími lístky z volebních schránek 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 a v přenosné volební schránce 

bez úřední obálky. Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise spočítá 

úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze seznamu pro volby do 

Evropského parlamentu.  

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a 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.  
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(5) Každý člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise může 

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

okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.”. 

X V § 44 odst. 1 se za slova “okrsková volební komise” vkládají slova “ a zvláštní 

okrsková volební komise”. 

X V § 44 odst. 2 písm. b) se za slovo “okrsku” vkládají slova “nebo zvláštním volebním 

okrsku”. 

X V § 44 odst. 2 písm. g) se za slovo “komisi” vkládají slova “nebo zvláštní okrskové 

volební komisi”. 

X § 44 odst. 3 zní: 

“(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise nebo zvláštní 

okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které 

po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání 

přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní 

okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo zvláštní 

okrskové volební komise.”. 

X § 45 včetně nadpisu zní: 

“§ 45 

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu 

(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. 

(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 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. 
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(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 ukončit. Tím není dotčen § 50. 

(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 § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, 

může být celkový výsledek voleb do Evropského parlamentu 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 nebo zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané 

hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu pro volby do Evropského 

parlamentu, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný 

zápis o kontrole provedené Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem. 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.”. 

X V § 47 odst. 1 se za slovo “úřadů” vkládají slova “a u Ministerstva zahraničních věcí”. 

X V § 59 odst. 10 a § 64 odst. 1 písm. a) se za slovo “komisí” vkládají slova “a zvláštních 

okrskových volebních komisí”. 

X § 61 odst. 1 zní: 

“(1) Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na 

zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové 

volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu 

za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové 

volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové 

volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k 
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systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován 

nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na 

školení zajistit.”. 

Dosavadní body 2-5 se označují 63-66. 

3. V Čl. I bod 65 zní: 

“V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až o), 

která zní: 

„l) požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve 

více než jednom členském státě, 

m) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou, 

n) požádá o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň požádá 

zastupitelský úřad o zaslání písemností spojených s korespondenční volbou, nebo 

o) požádá současně dva nebo více zastupitelských úřadů o zaslání  písemností spojených 

s korespondenční volbou.”. 

CELEX 32018D0994”. 

4. V Čl. I se v bodě 66 slova “odstavce 1 písm. l) a m)” nahrazují slovy “odstavce 1 písm. 

l) až o)”. 

5. V Čl. I se v bodě 66 za slova “přestupek podle odstavce 1 písm. l),” vkládají slova “n) a 

o),”.  

6. V Čl. I se doplňují body 67-70, které znějí: 

X Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní: 

“§67a 

(1) Zastupitelský úřad ověří s dostatečným předstihem, zda právní předpisy státu, kde 

má zastupitelský úřad své sídlo, umožňují státním občanům České republiky hlasování 

do Evropského parlamentu, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském 

úřadě třeba zvláštního povolení; v takovém případě požádá o jeho vydání. 

(2) Pokud nebude státním občanům České republiky umožněno hlasovat do Evropského 

parlamentu na zastupitelském úřadě, neboť právní předpisy státu, kde má zastupitelský 

úřad své sídlo, to nedovolují, anebo pokud nebylo povolení vydáno, obdrží voliči 

zapsaní ve zvláštním seznamu od zastupitelského úřadu voličský průkaz spolu s 

informací o nejbližším zvláštním volebním okrsku, kde je hlasování umožněno.”. 

X V § 70 písm. a) se za slova “postup obecních úřadů” vkládají slova “ a v dohodě s 

Ministerstvem zahraničních věcí postup zastupitelských úřadů”. 
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X V § 70 písm. b) bodě 3 se slova “a obecních úřadů” nahrazují slovy “, obecních úřadů a 

zastupitelských úřadů”. 

X V § 70 písm. d) se za slova “člena okrskové volební komise” vkládají slova “ a člena 

zvláštní okrskové volební komise“. 

7. Za Čl. I se vkládá Čl. II, který zní: 

“Čl. II 

Přechodné ustanovení  

Zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti 

tohoto zákona.”. 

8. Dosavadní text návrhu se označuje jako část první a doplňuje se část druhá, která zní: 

“ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky 

Čl. III 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu 

uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu 

uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 

171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona 

č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., 

zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., 

zákona č. 144/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb. 

a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto: 

 

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

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

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

4. V § 33 odst. 7 se slova “20 dnů” nahrazují slovy “25 dnů”. 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení  

Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé 

použije ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí 

účinnosti tohoto zákona.”. 

9. Část třetí zní: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168261)



- 17 - 

 

“ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.”. 

 

 

B.3.    (SD 3622) 

 

1. V Čl. I se vkládají novelizační body 1-20, které zní:  

X V § 1 se slova „na území České republiky“ nahrazují slovy „v České republice (dále jen 

“volby do Evropského parlamentu”)”. 

X V § 2 odst. 4  se za slovo “Hlasování” vkládají slova “ve volbách”. 

X V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

“(5) Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu mimo území České republiky 

probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního 

předpisu) (dále jen „zvláštní volební okrsek“).“. 

X V § 3 odst. 2 se slova „konané na území České republiky“ zrušují. 

X V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které zní: 

„(4) Volby do Evropského parlamentu se mimo území České republiky 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, 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, 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 hlasování v ostatních místech. 

(5) 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.“. 

X V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
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„(2) Právo volit mimo území České republiky na zastupitelských úřadech do 

Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den 

voleb dosáhl věku 18 let.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

X V § 5 odst. 3, § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) až e), § 9 odst. 1, § 12 odst. 1, § 20, § 30 

odst. 3, § 32 odst. 1, § 32 odst. 5, § 32 odst. 6 a § 33 odst. 4 se slova “na území České 

republiky” zrušují. 

X V § 6 odst. 1 se slova “na území České republiky” nahrazují slovy ”v České republice”. 

X V § 7 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno m), 

které zní: 

“m) zvláštní okrsková volební komise.”. 

X V § 8 odst. 2 písm. f) se slova “kandidátům zvoleným na území České republiky” 

nahrazují slovy “zvoleným kandidátům.”. 

X V § 8 odst. 2 písm. g) se slova “konaných na území České republiky” zrušují. 

X V § 8 odst. 2 písm. h) se slova “na území České republiky” nahrazují slovy “v České 

republice”. 

X § 10 včetně nadpisu zní: 

“§ 10  

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí   

a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení voleb do 

Evropského parlamentu v České republice při hlasování mimo území České republiky, 

b) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje vytvoření jednotného systému 

elektronických komunikací pro přenos dat mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem 

zahraničních věcí, 

c) předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů 

zvláštních volebních okrsků,  

d) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz 

pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí, 

e) předává zvláštní okrskové volební komisi písemný doklad převzatý od Českého 

statistického úřadu ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky ze 

zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně, 

f) po zjištění celkového výsledku voleb do Evropského parlamentu předává 

Ministerstvu vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady, 

g) plní další úkoly podle tohoto zákona.”. 
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X § 11  včetně nadpisu zní: 

“§ 11  

Zastupitelský úřad 

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu 

a) vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 28 odst. 6), 

b) je oprávněn ověřit pro účely vedení seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu údaje v rozsahu a za podmínek podle zvláštního právního předpisu, 

c) vydává voličské průkazy (§ 30), 

d) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí, 

e) zajišťuje podle místních podmínek informování o době a místě konání voleb do 

Evropského parlamentu a vydání voličského průkazu, a to případně i v příslušném cizím 

jazyce, 

f) předá pro volby do Evropského parlamentu zvláštní okrskové volební komisi výpis 

ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, který obsahuje seznam voličů 

oprávněných volit v tomto zvláštním volebním okrsku, 

g) v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo 

rozmnožení hlasovacích lístků, 

h) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné 

prostředky a potřebné pracovní síly, 

i) plní další úkoly podle tohoto zákona.”. 

X V § 12 odst. 2 písm. a) se slova “u Státní volební komise a spolupracuje přitom s 

Ministerstvem vnitra a obecními úřady,” nahrazují slovy “u Státní volební komise a u 

Ministerstva zahraničních věcí a spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra, 

Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady  a 

obecními úřady,”. 

X V § 12 odst. 2 písmeno f) zní:  

“f) vydává okrskovým volebním komisím a prostřednictvím Ministerstva zahraničních 

věcí zvláštním okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě tiskového 

výstupu z počítače osvědčující, že výsledky z volebního okrsku a zvláštního volebního 

okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,”. 

X V § 12 odst. 2 písm. j) zní:  

“j) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních 

komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od 

ukončení zpracování výsledků na úrovni pověřeného obecního úřadu; zápisy o průběhu 

a výsledku hlasování převzaté na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí uschová,”. 
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X V § 12 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno l, 

které zní:  

“l) plní další úkoly podle tohoto zákona.”. 

X V § 12 odst. 3 písm. d), § 50, § 61 odst. 2, § 64 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 2 se za slova 

“okrskové volební komise” vkládají slova “a zvláštní okrskové volební komise”. 

X V § 12 odst. 3 písm. e) se za slovo “okrsky” vkládají slova “a zvláštní volební okrsky”. 

Dosavadní bod 1 se označuje jako bod 21. 

2. V Čl. I se vkládají novelizační body 24-57, které zní: 

X V § 18 odst. 2 písm. a) se číslo “2” nahrazuje číslem “3”. 

X Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní: 

“§ 19a 

Zvláštní okrsková volební komise 

(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem voleb do 

Evropského parlamentu předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří 

jsou občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku 18 let, nenastala u nich 

překážka v právu volit podle § 5 odst. 3, nejsou kandidáty na poslance Evropského 

parlamentu 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 voleb do Evropského parlamentu 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 voleb do Evropského 

parlamentu. 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 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) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním 

okrsku, 
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c) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle Ministerstvu 

zahraničních věcí.”. 

X V § 22 odst. 4 se slova “na území České republiky” nahrazují slovy “v České republice”.  

X § 24 odst. 3 zní: 

“(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po 

registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak 

při zjišťování výsledku hlasování do Evropského parlamentu se nepřihlíží k 

přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím 

krajských úřadů zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením 

voleb. Zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí Ministerstvo 

vnitra prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.”. 

X § 24 odst. 4 zní: 

“(4) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační 

centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto 

členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní 

listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro 

něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění 

informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních 

místnostech a způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud informaci od 

komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb. 

Zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve volebních 

místnostech v zahraničí zajistí Ministerstvo vnitra prostřednictvím Ministerstva 

zahraničních věcí.”. 

X § 26 odst. 5 zní: 

“(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky 

nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení 

informace o těchto chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve 

všech volebních místnostech a způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením 

správného údaje. Vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech 

v zahraničí zajistí Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup s 

uvedením správného údaje prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.”. 

X V § 26 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

“(6) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle Ministerstvo 

vnitra 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 hlasovacích lístků přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem 
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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.”. 

X V § 27 se za slova “obecní úřad” vkládají slova “a zastupitelský úřad”. 

X V § 28 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní: 

“(6) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu zastupitelský úřad sestavuje 

tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese údaje ze zvláštního seznamu 

voličů, který vede podle zvláštního právního předpisu. 

(7) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 

vyškrtne zastupitelský úřad voliče, kteří 

a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, 

a to na základě sdělení Ministerstva vnitra, 

b) požádali o vydání voličského průkazu podle (§ 30), nebo 

c) zemřeli.”. 

X V § 30 odst. 2 se slova “nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného 

zastupitelským úřadem” zrušují a slova “toto podání musí být v listinné podobě opatřené 

úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 

datové schránky” se nahrazují slovy “toto podání musí být v listinné podobě opatřené 

úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným 

elektronickým podpisem nebo ve formě datové zprávy zaslané prostřednictvím datové 

schránky”. 

X V § 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

“(2) Zastupitelský úřad 2 dny přede dnem voleb uzavře seznam voličů pro volby do 

Evropského parlamentu a výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu 

obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí předá zvláštním okrskovým 

volebním komisím.”. 

X V § 32 odst. 5 se za slova “podle § 11” vkládají slova “ písm. e)”. 

X V § 33 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

“(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební 

schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím 

úředních obálek, psacími potřebami, výpisy ze seznamu pro volby do Evropského 

parlamentu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k 

nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie, 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 
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volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené 

nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta 

nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, 

byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin 

před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a 

informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu ve všech 

jazycích členských států Evropské unie.”. 

X V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje věta “Obdobně postupuje i předseda zvláštní 

okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zapečetění přenosné volební 

schránky.”. 

X V § 34 odst. 2, § 35 a § 40 se za slovo “komise” vkládají slova “ nebo předseda zvláštní 

okrskové volební komise”. 

X V § 36 odst. 2 se za slovo “komisi” vkládají slova “ nebo zvláštní okrskovou volební 

komisi”. 

X V § 36 odst. 3, § 36 odst. 8, § 37 odst. 2, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 2 se za slova “okrskové 

volební komise” vkládají slova “ nebo zvláštní okrskové volební komise”. 

X V § 36 odst. 3, § 37 odst. 3, § 38 odst. 4, § 43 odst. 3 a § 44 odst. 4 se za slova “okrsková 

volební komise” vkládají slova “ nebo zvláštní okrsková volební komise”. 

X V § 36 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní: 

“(6) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského 

parlamentu, zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud 

volič hlasuje na voličský průkaz. Voliči, který je zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby 

do Evropského parlamentu nebo hlasuje na voličský průkaz, zvláštní okrsková volební 

komise hlasování neumožní, projevil-li vůli hlasovat ve volbách do Evropského 

parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra.”. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. 

X V § 36 odst. 7 se za slova “volební místnosti” vkládají slova “na území České 

republiky”. 

X V § 36 se na konci odstavce 7 doplňuje věta “Volič, který se dostavil do volební 

místnosti mimo území České republiky s voličským průkazem, je povinen po prokázání 

totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 vět první a druhé tento průkaz odevzdat 

zvláštní okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do 

Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.”. 

X V § 36 se na konci odstavce 9 doplňuje věta “Mimo území České republiky nelze do 

přenosné volební schránky hlasovat.”. 
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X V § 37 odst. 2 se za slovo “komisí” vkládají slova “ nebo zvláštní okrskovou volební 

komisí”. 

X § 38 odst. 1 zní: 

“(1) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo 

je ukončit, může okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise 

odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo hlasování přerušit nebo prodloužit 

dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření 

vyrozumí způsobem v místě obvyklým voliče, obecní úřad a příslušný krajský úřad. 

Zvláštní okrsková volební komise vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále 

zastupitelský úřad.”. 

X § 38 odst. 2 zní: 

“(2) V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise nebo 

zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku, 

popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední 

obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové 

volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů 

okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise ověří neporušenost 

pečetí a sejme je.”. 

X V § 39 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

“(3) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti na území České republiky i v 

zahraničí mají právo být přítomni pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací 

zřízených podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které účast svých pozorovatelů 

oznámí Ministerstvu zahraničních věcí nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 

Evropského parlamentu; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových 

mezinárodních orgánů a organizací na svých internetových stránkách; pozorovatelé 

těchto mezinárodních orgánů a organizací nemohou zasahovat do hlasování a sčítání 

hlasů.”. 

X V § 41 se za slovo “sekretariátu,” vkládají slova “pozorovatelé podle § 39 odst. 3,”. 

X § 42 včetně nadpisu zní: 

 “§ 42  

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí  

(1) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba 

stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.  

(2) Po ukončení hlasování podle § 40 dá předseda okrskové volební komise a předseda 

zvláštní okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou 

nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168261)



- 25 - 

 

poté dá otevřít volební schránku a v případě, že bylo okrskovou volební komisí na 

výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, přenosnou 

volební schránku.  

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

hlasovacími lístky z volebních schránek 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 a v přenosné volební schránce 

bez úřední obálky. Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise spočítá 

úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze seznamu pro volby do 

Evropského parlamentu.  

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a 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 a předseda zvláštní 

okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.”. 

X V § 44 odst. 1 se za slova “okrsková volební komise” vkládají slova “ a zvláštní 

okrsková volební komise”. 

X V § 44 odst. 2 písm. b) se za slovo “okrsku” vkládají slova “nebo zvláštním volebním 

okrsku”. 

X V § 44 odst. 2 písm. g) se za slovo “komisi” vkládají slova “nebo zvláštní okrskové 

volební komisi”. 

X § 44 odst. 3 zní: 

“(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise nebo zvláštní 

okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které 

po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání 

přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní 

okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo zvláštní 

okrskové volební komise.”. 

X § 45 včetně nadpisu zní: 

“§ 45 

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu 

(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 
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a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči 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 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. 

(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 ukončit. Tím není dotčen § 50. 

(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 § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, 

může být celkový výsledek voleb do Evropského parlamentu 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 nebo zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané 

hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu pro volby do Evropského 

parlamentu, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný 
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zápis o kontrole provedené Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem. 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.”. 

X V § 47 odst. 1 se za slovo “úřadů” vkládají slova “a u Ministerstva zahraničních věcí”. 

X V § 59 odst. 10 a § 64 odst. 1 písm. a) se za slovo “komisí” vkládají slova “a zvláštních 

okrskových volebních komisí”. 

X § 61 odst. 1 zní: 

“(1) Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na 

zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové 

volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu 

za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové 

volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové 

volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k 

systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován 

nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na 

školení zajistit.”. 

Dosavadní body 2-5 se označují 58-61. 

3. V Čl. I se doplňují body 62-65, které zní: 

X Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní: 

“§67a 

(1) Zastupitelský úřad ověří s dostatečným předstihem, zda právní předpisy státu, kde 

má zastupitelský úřad své sídlo, umožňují státním občanům České republiky hlasování 

do Evropského parlamentu, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském 

úřadě třeba zvláštního povolení; v takovém případě požádá o jeho vydání. 

(2) Pokud nebude státním občanům České republiky umožněno hlasovat do Evropského 

parlamentu na zastupitelském úřadě, neboť právní předpisy státu, kde má zastupitelský 

úřad své sídlo, to nedovolují, anebo pokud nebylo povolení vydáno, obdrží voliči 

zapsaní ve zvláštním seznamu od zastupitelského úřadu voličský průkaz spolu s 

informací o nejbližším zvláštním volebním okrsku, kde je hlasování umožněno.”. 

X V § 70 písm. a) se za slova “postup obecních úřadů” vkládají slova “ a v dohodě s 

Ministerstvem zahraničních věcí postup zastupitelských úřadů”. 

X V § 70 písm. b) bodě 3 se slova “a obecních úřadů” nahrazují slovy “, obecních úřadů a 

zastupitelských úřadů”. 
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X V § 70 písm. d) se za slova “člena okrskové volební komise” vkládají slova “ a člena 

zvláštní okrskové volební komise“. 

4. V Čl. II se slova “jeho vyhlášení” nahrazují slovy “1. ledna 2021”.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 27. listopadu 2019 

 

 

 

Ing. Jiří Strýček, v. r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 
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Návrh doprovodného usnesení přednesený poslancem Vojtěchem Pikalem   

 

(SD 3595) 

 

 

Z důvodu zavedení povinné uzavírací klauzule pro některé členské státy Poslanecká 

sněmovna nesouhlasí s Rozhodnutím Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 2018 

jako celkem, byť implementuje některá ustanovení tohoto rozhodnutí.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168261)




