
N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ………………. 2020, 

 
kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů 

 

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

znění zákona č. 273/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 230/2002 Sb., č. 238/1992 Sb., č. 320/2009 

Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb., č. 90/2017 Sb. a č. 

38/2019, se mění takto: 

 

Čl. I 

 

1. V § 26a odst. 1 se za první větu vkládá nová věta, která zní: 

„Žádá-li volič o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, u kterého není 

zapsán ve stálém seznamu, informuje tento obecní úřad příslušný obecní úřad, u 

kterého je volič zapsán ve stálém seznamu, který tuto skutečnost poznamená do 

stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.“ 

2. V § 26a odst. 2 se za první středník vkládají následující slova: 

„žádá-li volič o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, u kterého není 

zapsán ve stálém seznamu, musí volič podat žádost nejpozději 14 dnů přede dnem 

voleb;“ 

3. V § 26a odst. 2 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní: 

„Voličský průkaz vydaný na základě žádosti podané u obecního úřadu, u kterého 

není volič zapsán ve stálém seznamu, se voliči vždy zasílá.“ 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky 

 

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., č. 243/1999 Sb., č. 204/2000 Sb., 

č. 64/2001 Sb., č. 491/2001 Sb., č. 204/2000 Sb., č. 34/2002 Sb., č. 171/2002 Sb., č. 230/2002 

Sb., č. 62/2003 Sb., č. 418/2004 Sb., č. 323/2006 Sb., č. 480/2006 Sb., č. 261/2008 Sb., č. 
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195/2009 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 195/2010 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 59/2014 

Sb., sdělení Ministerstva o opravě tiskové chyby o1/c32/2016 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 

322/2016 Sb., č. 90/2017 Sb., č. 72/2018 Sb. a č. 38/2019 Sb., se mění takto: 

 

Čl. I 

 

1. V § 6a odst. 1 se za první větu vkládá nová věta, která zní: 

„Žádá-li volič o vydání voličského průkazu u obecního nebo zastupitelského 

úřadu, u kterého není zapsán ve stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu 

vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a), informuje tento obecní nebo zastupitelský 

úřad příslušný obecní nebo zastupitelský úřad, u kterého je volič zapsán ve 

stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. 

a), který tuto skutečnost poznamená do stálého seznamu, popřípadě zvláštního 

seznamu vedeného podle § 6 odst. 5 písm. a) a do jeho výpisu pro okrskovou 

volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.“ 

2. V § 6a odst. 2 se za první středník vkládají následující slova: 

„žádá-li volič o vydání voličského průkazu u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam 

vede, a u kterého není volič zapsán v tomto stálém nebo zvláštním seznamu, musí 

volič podat žádost nejpozději 14 dnů přede dnem voleb;“ 

3. V § 6a odst. 2 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní: 

„Voličský průkaz vydaný na základě žádosti podané u toho, kdo stálý nebo 

zvláštní seznam vede, a u kterého není volič zapsán v tomto stálém nebo 

zvláštním seznamu, se voliči vždy zasílá.“ 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o volbě prezidenta republiky 

 

Zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o 

volbě prezidenta republiky), ve znění zákona č. 340/2019 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 58/2014 

Sb., č. 114/2016 Sb., č. 90/2017 Sb. a č. 38/2019 Sb., se mění takto: 

 

Čl. I 

 

1. V § 33 odst. 1 se za první větu vkládá nová věta, která zní: 

„Žádá-li volič o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, který vede stálý 

seznam, nebo zastupitelského úřadu, který vede zvláštní seznam, a u kterého není 

zapsán v těchto seznamech, informuje tento obecní nebo zastupitelský úřadu 

příslušný obecní nebo zastupitelský úřad, u kterého je volič zapsán ve stálém 

nebo zvláštním seznamu, který tuto skutečnost poznamená do stálého seznamu, 

popřípadě zvláštního seznamu.“ 

2. V § 33 odst. 1 se před poslední větu vkládá nová věta, která zní: 

„Žádá-li volič o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, který vede stálý 

seznam, nebo zastupitelského úřadu, který vede zvláštní seznam, a u kterého není 
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zapsán v těchto seznamech, musí volič podat žádost nejpozději 14 dnů přede 

dnem voleb.“ 

3. V § 33 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní: 

„Voličský průkaz vydaný na základě žádosti podané u obecního úřadu, který 

vede stálý seznam, nebo zastupitelského úřadu, který vede zvláštní seznam, a u 

kterého není volič zapsán v těchto seznamech, se voliči vždy zasílá.“ 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu 

 

Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 

Sb., č. 90/2017 Sb. a č. 38/2019 Sb., se mění takto: 

 

Čl. I 

 

1. V § 30 odst. 1 se znění písm. a) nahrazuje následujícím znění: 

„a) obecní úřad voliči, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním 

okrsku, ve kterém je veden v seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu; žádá-li volič o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, u 

kterého není veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 

informuje tento obecní úřad příslušný obecní úřad, který vede seznam voličů pro 

volby do Evropského parlamentu, a u kterého je volič zapsán v takovém seznamu 

voličů, který tuto skutečnost poznamená do seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu,“ 

2. V § 30 odst. 1 se znění písm. b) nahrazuje následujícím znění: 

„b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky; žádá-li 

volič o vydání voličského průkazu u zastupitelského úřadu, v jehož územním 

obvodu nemá volič bydliště a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném 

tímto zastupitelským úřadem, informuje tento zastupitelský úřad příslušný 

zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má volič bydliště a v jehož zvláštním 

seznamu voličů je volič zapsán, který tuto skutečnost poznamená do zvláštního 

seznamu voličů, který vede.“ 

3. V § 30 odst. 2 se za první středník vkládají následující slova: 

„žádá-li volič o vydání voličského průkazu u toho, kdo stálý seznam voličů pro 

volby do Evropského parlamentu nebo zvláštní seznam voličů vede, a u kterého 

není volič zapsán v tomto stálém seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu nebo zvláštním seznamu voličů, musí volič podat žádost nejpozději 

14 dnů přede dnem voleb;“ 

4. V § 30 odst. 2 se před poslední větu vkládá nová věta, která zní: 

„Voličský průkaz vydaný na základě žádosti podané u obecního úřadu, který 

vede stálý seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo u 
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zastupitelského úřadu, který vede zvláštní seznam, a u kterého není volič zapsán 

v těchto seznamech, se voliči vždy zasílá.“ 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. I 

 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2022. 
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