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Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

Ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
§ 7 

Volební orgány 

  

 (1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou 

 

a) Státní volební komise, 

b) Ministerstvo vnitra, 

c) Ministerstvo zahraničních věcí, 

d) Český statistický úřad, 

e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský 

úřad") pro volby do Poslanecké sněmovny, 

f) pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze úřad městské části 

v sídle volebního obvodu, které je stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a ve městech 

Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "pověřený obecní úřad v sídle 

volebního obvodu") pro volby do Senátu, 

g) pověřený obecní úřad,5b) v hlavním městě Praze úřad městské části, Úřad městské části 

Praha 1 pro úschovu výsledků hlasování ze zahraničí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad 

městské části nebo městského obvodu (dále jen "pověřený obecní úřad"), 

h) obecní úřad, 

i) starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně 

členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo 

městského obvodu (dále jen "starosta"), 

j) zastupitelský úřad, 

k) okrsková volební komise, 

l) zvláštní okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny (dále jen "zvláštní 

okrsková volební komise"). 

  

 (2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy. 

 

 
§ 9 

Ministerstvo vnitra 

  

 (1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do 

Poslanecké sněmovny a Senátu.5d) 

  

 (2) Ministerstvo vnitra 

 

 a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb  

     do Parlamentu České republiky, 
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b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni okresu, 

c) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků, 

d) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního města Prahy  

     zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který  

     prokáže zkouškou potřebné znalosti, a pro zaměstnance městské části hlavního města  

     Prahy zařazeného do úřadu městské části v sídle volebního obvodu pověřeného činností na  

     úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření  

     způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání  

     zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.5j) 

 
§ 11 

 

Český statistický úřad 

 

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

výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel 

zpracování a poskytování výsledků voleb. 

  

(2) Český statistický úřad dále 

  

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

podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských 

úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební komise a u 

Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem 

zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady, 

  

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

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

předává je neprodleně Státní volební komisi, 

  

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

pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, 

  

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

  

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

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

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

jejich školení, 

  

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

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

  

g) vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný 

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

zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně, 

  

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

hnutí a koalic a předává registry kandidátů výrobci hlasovacích lístků, 
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i) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci krajskému 

úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, 

  

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

použitých při zpracování výsledků voleb, 

  

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

a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu 

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

na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí, 

  

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

poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění. 

  

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

2 písm. e), je oprávněn 

  

a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23), 

  

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

technickém nosiči, 

  

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

  

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

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

  

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

volební okrsky, 

  

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

obvodu (§ 73 odst. 1), 

  

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

  

h) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 až 4). 

 

§ 55 

 

 (1) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 

50 dnů, § 27 na 5 dnů, § 14c ods. 1 písm. c) na 30 dnů, § 14c ods. 1 písm. d) na 10 dnů, § 14c 

písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty první 

na 15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty čtvrté na 9 dnů, § 16 odst. 4 

na 11 dnů, § 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na 34 dnů, § 33 odst. 1 

věty poslední pro výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 odst. 1 věty druhé pro odstranění 

závad na 26 dnů, § 33 odst. 2 a 3 na 25 dnů, § 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 

38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst. 5 věty první na 24 hodin, § 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, 

mění se počátek doby podle § 16 odst. 8 na 11 dnů a mění se lhůta podle § 33 odst. 1 věty 

první na lhůtu od 38 dnů do 34 dnů. 
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 (2) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se 

nepoužije; vedoucí zastupitelského úřadu zajistí tisk hlasovacího lístku nebo jeho rozmnožení 

v dostatečném množství před zahájením voleb. 

 

 Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 1 odst. 3 se zkracuje na 

80 dnů. 

 

 

§ 59 

Účinnost od 1. ledna 2020: 

Pro volby do Senátu se na území České republiky vytváří 81 volebních obvodů.  

V každém volebním obvodu se volí jeden senátor. Volební obvody jsou stanoveny v příloze  

č. 3, která je nedílnou součástí tohoto zákona. 

 

Účinnost od 1. ledna 2022: 

 (1) Volební obvody pro volby do Senátu jsou účelovým územním prvkem 

vedeným v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Editorem 

identifikačních a lokalizačních údajů volebních obvodů a údajů o vazbách na ostatní 

územní prvky v registru je Český úřad zeměměřický a katastrální. Při změně ve 

vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu poskytne Ministerstvo vnitra Českému 

úřadu zeměměřickému a katastrálnímu potřebné podklady pro změnu takového 

vymezení v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

 

(2) Vznikne-li oprávněná pochybnost o správnosti vymezení volebního obvodu 

pro volby do Senátu v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 

Ministerstvo vnitra ověří správnost takového vymezení. Výsledek ověření oznámí 

Ministerstvo vnitra Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu; vyplývá-li to 

z výsledku takového ověření, Český úřad zeměměřický a katastrální provede změnu 

příslušného údaje týkajícího se vymezení volebního obvodu pro volby do Senátu 

v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.  

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb. 

 

Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla 

 

 

Volební obvod č. 1 Sídlo: Karlovy Vary 

 

severní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na jihu obcemi Bečov nad Teplou, Chodov, 

Krásné Údolí, Útvina, Bochov, Štědrá 

  

Volební obvod č. 2 Sídlo: Sokolov 

 

celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Teplá, Mnichov, 

Prameny, Mariánské Lázně, Vlkovice, Ovesné Kladruby, jižní část okresu Karlovy Vary, 

ohraničená na severu obcemi Toužim, Otročín 

  

Volební obvod č. 3 Sídlo: Cheb 
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severní část okresu Cheb, ohraničená na jihu obcemi Lázně Kynžvart, Valy, Velká Hleďsebe, 

Drmoul, Trstěnice a celý okres Tachov 

 

Volební obvod č. 4 Sídlo: Most 

 

celý okres Most 

  

Volební obvod č. 5 Sídlo: Chomutov 

 

celý okres Chomutov 

  

Volební obvod č. 6 Sídlo: Louny 

 

celý okres Louny, celý okres Rakovník a část okresu Kladno, tvořená obcemi Drnek, 

Malíkovice, Jedomělice, Řisuty, Ledce, Smečno, Přelíc, Hrdlív, Hradečno 

  

Volební obvod č. 7 Sídlo: Plzeň-město 

 

celý okres Plzeň-jih, městský obvod Plzeň 2-Slovany, severní část okresu Klatovy, ohraničená 

na jihu obcemi Křenice, Ježovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd u Plánice, Plánice, 

Zavlekov, Nalžovské Hory, Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice, Horažďovice, a 

jihovýchodní část okresu Plzeň-město, ohraničená na severozápadě obcemi Letkov, Tymákov, 

Starý Plzenec, Losiná 

  

Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany 

 

celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi 

Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, 

Zaječov, Olešná, severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, 

Kyšice 

  

Volební obvod č. 9 Sídlo: Plzeň-město 

 

okres Plzeň-město, bez městského obvodu Plzeň 2-Slovany a bez obcí Chrást, Dýšina, 

Kyšice, Letkov, Tymákov, Mokrouše, Starý Plzenec, Lhůta, Šťáhlavy, Losiná, Nezvěstice, 

Nezbavětice, Chválenice, Štěnovický Borek 

  

Volební obvod č. 10 Sídlo: Český Krumlov 

 

celý okres Český Krumlov, východní část okresu Prachatice, ohraničená na západě obcemi 

Stožec, Volary, Záblatí, Kratušín, Drslavice, Zábrdí, Prachatice, Žernovice, Nebahovy, 

Lhenice, Netolice, Malovice, západní část okresu České Budějovice, ohraničená na východě 

obcemi Týn nad Vltavou, Horní Kněžeklady, Modrá Hůrka, Hluboká nad Vltavou, Dasný, 

Čejkovice, Branišov, Litvínovice, Planá, Boršov nad Vltavou, Včelná, Roudné, Staré 

Hodějovice, Nová Ves, Strážkovice, Ostrolovský Újezd, Trhové Sviny, Olešnice, Nové 

Hrady, Hranice 

  

Volební obvod č. 11 Sídlo: Domažlice 
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celý okres Domažlice, část okresu Klatovy, ohraničená na severu obcemi Chudenice, Dolany, 

Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Číhaň, Kolinec, Hrádek, Budětice, 

Rabí, Hejná 

  

Volební obvod č. 12 Sídlo: Strakonice 

 

celý okres Strakonice, západní část okresu Písek, ohraničená na východě obcemi Protivín, 

Písek, Čížová, Cerhonice, Mirotice, Rakovice, Mišovice, západní část okresu Prachatice, 

ohraničená na východě obcemi Strážný, Lenora, Horní Vltavice, Buk, Šumavské Hoštice, 

Lažiště, Dvory, Husinec, Těšovice, Vitějovice, Hracholusky, Strunkovice nad Blanicí 

  

Volební obvod č. 13 Sídlo: Tábor 

 

celý okres Tábor, východní část okresu Písek, ohraničená na západě obcemi Žďár, Tálín, 

Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráž, Ostrovec, Smetanova 

Lhota, Čimelice, Nerestce, Mirovice, a jižní část okresu Benešov, tvořená obcemi Votice, 

Neustupov, Miličín, Mezno, Střezimíř, Jankov, Ratměřice, Zvěstov 

  

Volební obvod č. 14 Sídlo: České Budějovice 

 

východní část okresu České Budějovice, ohraničená na západě obcemi Bečice, Čenkov u 

Bechyně, Dobšice, Žimutice, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Vlkov, Hosín, Hrdějovice, České 

Budějovice, Srubec, Ledenice, Borovany, Petříkov, západní část okresu Jindřichův Hradec, 

ohraničená na východě obcemi Cep, Majdalena, Třeboň, Lužnice, Klec 

  

Volební obvod č. 15 Sídlo: Pelhřimov 

 

celý okres Pelhřimov, část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě obcemi 

Novosedly nad Nežárkou, Stříbřec, Chlum u Třeboně, Hamr, Suchdol nad Lužnicí a na 

východě obcemi Volfířov, Český Rudolec, Nová Bystřice 

  

 

Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun 

 

část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle, Točník, Žebrák, 

Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Číčovice, 

Tuchoměřice, na jihu obcemi Řevnice, Dobřichovice, Černolice, Jíloviště, Klínec, Měchenice, 

Březová-Oleško, Okrouhlo, a na východě obcemi Zvole, Ohrobec, Dolní Břežany, Zlatníky-

Hodkovice, Vestec 

  

Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 12 

 

zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-

Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-

Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. 

Hodkovičky a k. ú. Lhotka 

  

Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBDAAKBES)



7 

 

celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu obcemi Vrchotovy 

Janovice, Olbramovice, Vojkov, Heřmaničky, Smilkov, Červený Újezd a jižní část okresu 

Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Mníšek pod Brdy, Řitka, Líšnice, Davle, Petrov, 

Libeř, Psáry 

  

Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11 

 

zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní 

Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí 

  

Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4 

 

zahrnuje území městské části Praha 4, s výjimkou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka 

  

Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5 

 

zahrnuje území městské části Praha 5, s výjimkou části k. ú. Malá Strana, ležící na území 

městské části Praha 5. Dále zahrnuje území městských částí Praha 13, Praha-Řeporyje 

  

Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10 

 

zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území 

městské části Praha 10. Dále zahrnuje území městských částí Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč 

  

Volební obvod č. 23 Sídlo: Praha 8 

 

zahrnuje území městských částí Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní 

Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18 

 

Volební obvod č. 24 Sídlo: Praha 9 

 

zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. 

Malešice ležícími na území městské části Praha 9. Dále zahrnuje území městských částí Praha 

14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, 

Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř 

  

Volební obvod č. 25 Sídlo: Praha 6 

 

zahrnuje území městské části Praha 6, s výjimkou k. ú. Střešovice, části k. ú. Bubeneč, části k. 

ú. Hradčany a části k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6. Dále zahrnuje území 

městských částí Praha 17, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice, Praha-Lysolaje, Praha-

Zličín 

  

Volební obvod č. 26 Sídlo: Praha 2 

 

zahrnuje území městské části Praha 2, s výjimkou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad. Dále 

zahrnuje území městské části Praha 3, část území městské části Praha 10, tvořené částí k. ú. 

Vinohrady ležící na území městské části Praha 10, a část území městské části Praha 9, 

tvořenou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a částí k. ú. Malešice, ležící na území městské části 

Praha 9 
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Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 1 

 

zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol a Praha-Troja. Dále zahrnuje 

část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území 

městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, 

a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. 

Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6 

  

Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník 

 

část okresu Mělník, ohraničená na severu obcemi Čečelice, Liblice, Malý Újezd, Velký 

Borek, Mělník, Obříství, Zálezlice, Vojkovice, Vraňany, Jeviněves, severní část okresu Praha-

východ, ohraničená na jihu obcemi Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Brandýs nad Labem 

- Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Radonice 

  

Volební obvod č. 29 Sídlo: Litoměřice 

 

část okresu Litoměřice, ohraničená na západě obcemi Libochovany, Malé Žernoseky, Lhotka 

nad Labem, Vchynice, Jenčice, Třebenice, Vlastislav, severní část okresu Kladno, ohraničená 

obcemi Vraný, Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, 

Libovice, Tuřany, Studeněves, Slaný, Žižice, Velvary, Uhy 

  

Volební obvod č. 30 Sídlo: Kladno 

 

jižní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Stochov, Kačice, Libušín, Svinařov, 

Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, Neuměřice, severní 

část okresu Praha-západ, ohraničená na jihu obcemi Okoř, Lichoceves, Statenice 

  

Volební obvod č. 31 Sídlo: Ústí nad Labem 

 

celý okres Ústí nad Labem, část okresu Litoměřice, tvořená obcemi Prackovice nad Labem, 

Chotiměř, Velemín 

 

Volební obvod č. 32 Sídlo: Teplice 

 

celý okres Teplice 

  

Volební obvod č. 33 Sídlo: Děčín 

 

celý okres Děčín 

  

Volební obvod č. 34 Sídlo: Liberec 

 

část okresu Liberec, ohraničená na západě obcemi Heřmanice, Frýdlant, Mníšek, Liberec, 

Proseč pod Ještědem, Český Dub, Kobyly 

  

Volební obvod č. 35 Sídlo: Jablonec nad Nisou 

 

celý okres Jablonec nad Nisou, část okresu Semily, ohraničená na západě obcemi Záhoří, 

Chuchelna, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami 
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Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa 

 

celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice, Kadlín, 

Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Cítov, Dolní Beřkovice, Horní 

Počaply, Liběchov, Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, Vysoká, Lhotka, Střemy, 

Nebužely, Hostín, Řepín, Byšice, Mělnické Vtelno, Hořín, Býkev, Spomyšl, Lužec nad 

Vltavou, západní část okresu Liberec, ohraničená na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, 

Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Všelibice 

  

Volební obvod č. 37 Sídlo: Jičín 

 

celý okres Jičín, severní část okresu Nymburk, ohraničená na jihu obcemi Lysá nad Labem, 

Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Písty, Nymburk, Budiměřice, Křečkov, Pátek, 

Choťánky, Libice nad Cidlinou, Oseček 

  

Volební obvod č. 38 Sídlo: Mladá Boleslav 

 

celý okres Mladá Boleslav, západní část okresu Semily, ohraničená na východě obcemi 

Mírová pod Kozákovem, Karlovice, Hrubá Skála, Ktová 

  

Volební obvod č. 39 Sídlo: Trutnov 

 

celý okres Trutnov, severní část okresu Náchod, ohraničená na jihu obcemi Teplice nad 

Metují, Jetřichov, Hynčice, Meziměstí 

  

Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora 

 

celý okres Kutná Hora, západní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená na východě obcemi 

Borek, Uhelná Příbram, Nová Ves u Chotěboře, Nejepín, Jilem, Sedletín, Olešná, Radostín,  

Veselý Žďár, Okrouhlice, Krásná Hora, Květinov, Michalovice, Lípa, Herálec, Slavníč, jižní 

část okresu Benešov, ohraničená na jihovýchodě obcemi Tichonice, Psáře, Všechlapy, Libež, 

Slověnice, Bílkovice, Radošovice, Vlašim, Veliš, Louňovice pod Blaníkem, Kamberk, 

východní část okresu Benešov, tvořená obcí Sázava 

  

Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov 

 

část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Křečovice, Maršovice, Bystřice, Popovice, 

Postupice, Chotýšany, Struhařov, Třebešice, Litichovice, Divišov, Český Šternberk a obcí  

 

Divišov, tvořenou částí obce Zdebuzeves, na východě obcemi Chocerady, Vodslivy, 

Choratice, Xaverov, Drahňovice, část okresu Praha-západ, tvořená obcemi Průhonice a 

Jesenice, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu obcemi Šestajovice, Jirny, 

Horoušany 

  

Volební obvod č. 42 Sídlo: Kolín 

 

celý okres Kolín, jižní část okresu Nymburk, ohraničená na severu obcemi Přerov nad Labem, 

Semice, Ostrá, Hradištko, Sadská, Zvěřínek, Hořátev, Kovanice, Poděbrady, Sokoleč, a část 

okresu Praha-východ, tvořená obcemi Čelákovice, Mochov, Zápy, Svémyslice, Zeleneč, 

Nehvizdy, Vyšehořovice 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBDAAKBES)



10 

 

Volební obvod č. 43 Sídlo: Pardubice 

 

západní část okresu Pardubice, ohraničená na východě obcemi Pardubice, Lázně Bohdaneč, 

Dolany, jihozápadní část okresu Hradec Králové, ohraničená na severu obcemi Lišice, 

Chlumec nad Cidlinou, Nové Město, Písek, Stará Voda, Chudeřice 

  

Volební obvod č. 44 Sídlo: Chrudim 

 

část okresu Chrudim, ohraničená na východě obcemi Čankovice, Hrochův Týnec, Přestavlky, 

Zájezdec, Řestoky, Zaječice, Horka, Vrbatův Kostelec, Leštinka, Prosetín, Raná, Pokřikov, 

Vojtěchov, Kladno, Dědová, Kameničky, jihovýchodní část okresu Havlíčkův Brod, 

ohraničená obcemi Jeřišno, Víska, Maleč, Chotěboř, Čachotín, Horní Krupá, Knyk, Havlíčkův 

Brod, Hurtova Lhota, Okrouhlička, Kochánov, Úhořilka, Úsobí, Skorkov 

  

Volební obvod č. 45 Sídlo: Hradec Králové 

 

část okresu Hradec Králové, ohraničená na severu obcemi Sovětice, Čístěves, Máslojedy, 

Neděliště, Předměřice nad Labem, Hradec Králové, na jihu obcemi Lužec nad Cidlinou, 

Nepolisy, Mlékosrby, Kosice, Kosičky, Káranice, Obědovice, Kratonohy, Dobřenice, Osičky, 

Osice 

  

Volební obvod č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí 

 

část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená na severozápadě obcemi Vraclav, Zámrsk, Slatina, 

Vysoké Mýto, Zálší, Kosořín, Zářecká Lhota, Mostek, Nasavrky, Podlesí, Seč, Sudslava, na  

jihozápadě obcemi Vysoké Mýto, Pustina, Libecina, Javorník, severozápadní část okresu 

Svitavy, tvořená obcemi Sloupnice, Vlčkov, Němčice 

  

Volební obvod č. 47 Sídlo: Náchod 

 

část okresu Náchod, ohraničená na severu obcemi Heřmánkovice, Hejtmánkovice, Křinice, 

Police nad Metují, Žďár, Česká Metuje, severní část okresu Hradec Králové, ohraničená na 

jihu obcemi Hněvčeves, Benátky, Hořiněves, Sendražice, Lochenice, Skalice, Černilov, 

Divec, Blešno, Běleč nad Orlicí 

  

Volební obvod č. 48 Sídlo: Rychnov nad Kněžnou 

 

celý okres Rychnov nad Kněžnou, východní část okresu Pardubice, ohraničená na západě 

obcemi Plch, Staré Ždánice, Stéblová, Srch, Staré Hradiště, Kunětice, Sezemice, Dašice, 

Kostěnice, Úhřetická Lhota, severozápadní část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená na jihu 

obcemi Radhošť, Týnišťko, Dobříkov, Sruby, Choceň, Koldín, východní část okresu Hradec 

Králové, tvořená obcemi Jílovice, Vysoký Újezd, Ledce 

  

Volební obvod č. 49 Sídlo: Blansko 

 

celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, 

Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, 

Moravské Knínice, Vranov 
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Volební obvod č. 50 Sídlo: Svitavy 

 

část okresu Svitavy, ohraničená na severozápadě obcemi Bohuňovice, Sedliště, Litomyšl, 

východní část okresu Chrudim, ohraničená na západě obcemi Chroustovice, Rosice, Chrast, 

Skuteč, Předhradí, Krouna, západní část okresu Ústí nad Orlicí, tvořená obcemi Stradouň, 

Vinary, Řepníky, Leština, Nové Hrady 

  

Volební obvod č. 51 Sídlo: Žďár nad Sázavou 

 

celý okres Žďár nad Sázavou 

  

Volební obvod č. 52 Sídlo: Jihlava 

 

celý okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě obcemi 

Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice, Staré Město pod Landštejnem 

  

Volební obvod č. 53 Sídlo: Třebíč 

 

celý okres Třebíč 

  

Volební obvod č. 54 Sídlo: Znojmo 

 

celý okres Znojmo, jižní část okresu Brno-venkov, tvořená na východě obcemi Loděnice, 

Šumice, Branišovice, Troskotovice 

  

Volební obvod č. 55 Sídlo: Brno-město 

 

západní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severovýchodě obcemi Doubravník, Borač, 

Kaly, Dolní Loučky, Předklášteří, Tišnov, Hradčany, Sentice, Chudčice, na jihu a na východě 

obcemi Kupařovice, Malešovice, Odrovice, Medlov, Ledce, Hrušovany u Brna, Unkovice,  

Žabčice, Přísnotice, Nosislav, Sobotovice, Syrovice, Želešice, Modřice, západní část okresu 

Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-Kníničky, Brno-Bystrc, Brno-Žebětín 

  

Volební obvod č. 56 Sídlo: Břeclav 

 

celý okres Břeclav, jižní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcemi Cvrčovice, 

Pohořelice, Přibice, Vranovice, na západě obcí Vlasatice 

 

Volební obvod č. 57 Sídlo: Vyškov 

 

západní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi Drysice, Pustiměř, Hoštice-

Heroltice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Hvězdlice, Kozlany, Kojátky, 

Bučovice, východní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcí Bílovice nad 

Svitavou, na jihozápadě obcemi Popovice, Rajhrad, Holasice, Vojkovice, Židlochovice 

  

Volební obvod č. 58 Sídlo: Brno-město 

 

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-jih, Bohunice, Černovice, Židenice, 

Líšeň, Vinohrady, Obřany-Maloměřice, Tuřany, Slatina, Chrlice 
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Volební obvod č. 59 Sídlo: Brno-město 

 

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, 

Starý Lískovec, Bosonohy 

  

Volební obvod č. 60 Sídlo: Brno-město 

 

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, 

Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever 

  

Volební obvod č. 61 Sídlo: Olomouc 

 

zahrnuje východní část okresu Olomouc, ohraničenou na západě obcemi Město Libavá, 

Domašov nad Bystřicí, Jívová, Dolany, Hlušovice, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Kožušany-

Tážaly, Blatec 

  

Volební obvod č. 62 Sídlo: Prostějov 

 

celý okres Prostějov, západní část okresu Přerov, ohraničená na východě obcemi Brodek u 

Přerova, Rokytnice, Troubky 

  

Volební obvod č. 63 Sídlo: Přerov 

 

část okresu Přerov, ohraničená na západě obcemi Kokory, Přerov, Bochoř, západní část 

okresu Nový Jičín, ohraničená na východě obcemi Heřmanice u Oder, Odry, Suchdol nad 

Odrou, Mankovice, Jeseník nad Odrou, Starý Jičín 

  

Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál 

 

celý okres Bruntál, západní část okresu Opava, ohraničená na východě obcemi Holasovice, 

Neplachovice, Stěbořice, Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Moravice, Nové Lublice, 

Kružberk, Staré Těchanovice, Čermná ve Slezsku 

  

Volební obvod č. 65 Sídlo: Šumperk 

 

část okresu Šumperk, ohraničená na jihu obcemi Kamenná, Rohle, Lesnice, Postřelmov, 

Rovensko, Svébohov, Jedlí, Štíty a celý okres Jeseník 

 

Volební obvod č. 66 Sídlo: Olomouc 

 

zahrnuje západní část okresu Olomouc, ohraničenou na východě obcemi Bystročice, 

Hněvotín, Ústín, Těšetice, Skrbeň, Horka nad Moravou, Štěpánov, Štarnov, Bohuňovice, 

Bělkovice-Lašťany, Domašov u Šternberka, Hraničné Petrovice, Moravský Beroun, 

Norberčany, jižní část okresu Šumperk, ohraničenou na severu obcemi Drozdov, Zábřeh, 

Leština, Hrabová, Police, Úsov, Klopina 

  

Volební obvod č. 67 Sídlo: Nový Jičín 
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východní část okresu Nový Jičín, ohraničená na západě obcemi Fulnek, Hladké Životice, 

Kunín, Bernartice nad Odrou, Nový Jičín, část okresu Ostrava-město, tvořená obcemi 

Zbyslavice, Olbramice, Klimkovice, Vřesina 

  

Volební obvod č. 68 Sídlo: Opava 

 

část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Opava, Slavkov, Štáblovice, Mikolajice, 

Melč, Moravice, Radkov, Vítkov, na východě obcemi Píšť, Závada, Bohuslavice, Dolní 

Benešov, Háj ve Slezsku 

  

Volební obvod č. 69 Sídlo: Frýdek-Místek 

 

západní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na východě obcemi Kaňovice, Bruzovice, 

Pazderna, Horní Domaslavice, Vojkovice, Dobratice, Nižní Lhoty, Janovice, Krásná, Pražmo, 

Staré Hamry 

  

Volební obvod č. 70 Sídlo: Ostrava-město 

 

část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské 

Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a 

Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá a obcemi Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Vratimov, Václavovice, Šenov 

  

Volební obvod č. 71 Sídlo: Ostrava-město 

 

část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad 

Odrou 

  

Volební obvod č. 72 Sídlo: Ostrava-město 

 

západní část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Poruba, Plesná, Martinov, 

Krásné Pole, Pustkovec, Svinov, Třebovice, a obcemi Velká Polom, Horní Lhota, Čavisov, 

Dolní Lhota, východní část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Hať, Vřesina, 

Kozmice, Dobroslavice 

  

Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek 

 

východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě obcemi Žermanice, Lučina, Dolní 

Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, 

Raškovice, Morávka, jižní část okresu Karviná, tvořená obcemi Horní Bludovice, Český 

Těšín, Chotěbuz 

 

Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná 

 

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov 

  

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná 

 

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, Orlová, Horní Suchá, 

Albrechtice, Těrlicko, Stonava, Karviná, Petrovice u Karviné 
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Volební obvod č. 76 Sídlo: Kroměříž 

 

celý okres Kroměříž, východní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi Ivanovice 

na Hané, Švábenice, Chvalkovice, Uhřice, Milonice, Nevojice 

  

Volební obvod č. 77 Sídlo: Vsetín 

 

část okresu Vsetín, ohraničená na jihu obcemi Kateřinice, Ratiboř, Lhota u Vsetína, Ústí, 

Hovězí, Zděchov, Francova Lhota 

  

Volební obvod č. 78 Sídlo: Zlín 

 

severní část okresu Zlín, ohraničená na jihu obcemi Nedašov, Návojná, Valašské Klobouky, 

Křekov, Vlachova Lhota, Újezd, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Zlín, Sazovice, 

Machová, jižní část okresu Vsetín, ohraničená na severu obcemi Hošťálková, Liptál, Seninka, 

Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Střelná 

  

Volební obvod č. 79 Sídlo: Hodonín 

 

západní část okresu Hodonín, ohraničená na východě obcemi Domanín, Bzenec, Vnorovy, 

Kněždub, Tvarožná Lhota 

  

Volební obvod č. 80 Sídlo: Zlín 

 

jižní část okresu Zlín, ohraničená na severu obcemi Tlumačov, Otrokovice, Tečovice, 

Oldřichovice, Karlovice, Lhota, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Provodov, Horní 

Lhota, Slopné, Loučka, Haluzice, Vlachovice, Brumov-Bylnice, severní část okresu Uherské 

Hradiště, ohraničená na jihu obcemi Lopeník, Bánov, Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice,  

Nedachlebice, Bílovice, Topolná, Babice, Sušice, Traplice, Jankovice 

  

Volební obvod č. 81 Sídlo: Uherské Hradiště 

 

jižní část okresu Uherské Hradiště, ohraničená na severu obcemi Velehrad, Jalubí, 

Huštěnovice, Kněžpole, Mistřice, Popovice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, Suchá Loz, Březová, 

východní část okresu Hodonín, ohraničená na západě obcemi Moravský Písek, Veselí nad 

Moravou, Kozojídky, Žeraviny, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka 

 

 

 

 

Ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění  

 
§ 1 

 

 (1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů.1 

                                                           
1 Čl. 101 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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  (2) Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.2) Volby do zastupitelstev krajů se 

konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem 

jeho uplynutí. 

 

 (2) Volební období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Volby do zastupitelstev krajů 

se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne2).  

 

§ 9 

Ministerstvo vnitra 

  

 (1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb.10) 

  

 (2) Ministerstvo vnitra 

a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb, 

b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje, 

c) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků. 

  

§ 10 

 

Český statistický úřad 

 

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

výsledků voleb do zastupitelstev krajů a zajišťuje vyhotovení příslušného programového 

vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledků voleb do zastupitelstev krajů. 

  

 (2) Český statistický úřad dále 

  

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,12) 

stanovený v odstavci 1, na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů,  

u krajských úřadů a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, 

krajskými úřady a obecními úřady, 

  

b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně 

krajským úřadům, 

  

c) zpracuje celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně 

Státní volební komisi, 

  

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

zastupitelstev krajů, 

  

e) pro jednotlivá pracoviště podle odstavce 2 písm. a) zabezpečuje zaměstnance Českého 

statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev 

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

provádí jejich školení, 

  

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

   zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
2) Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 
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f) provádí školení členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování 

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

  

g) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zajišťuje vydání písemného dokladu ve formě 

počítačové sestavy okrskovým volebním komisím osvědčujícího, že výsledek hlasování z 

volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně, 

  

h) zajišťuje předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování, převzatých od okrskových 

volebních komisí, do úschovy krajskému úřadu nejpozději do 10 dnů od ukončení zpracování 

na úrovni pověřeného obecního úřadu, 

  

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

hnutí a koalic a předává registry kandidátů výrobci hlasovacích lístků, 

  

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

použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů, 

  

k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí na 

vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů v požadovaném 

územním členění. 

  

 (3) Být v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 38 odst. 1), převzít 

stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči (§ 

41 odst. 1), stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku 

hlasování (§ 41 odst. 2), vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise ve druhý 

den voleb (§ 41 odst. 3), zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné 

volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 42 odst. 1) a vyhotovit a 

podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 2 a 4) může pouze osoba, 

která má pověření podle odstavce 2 písm. e). 

  

____________________  

  
12) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb. 

 

 

§ 15 

 

Starosta 

  

 (1) Starosta 

  

a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci, 

městě, městské části nebo městském obvodu (dále jen "obec"), 

  

b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, 

  

c) stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem 

voleb do zastupitelstva kraje, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby 

počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být 

okrsková volební komise čtyřčlenná, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBDAAKBES)



17 

 

d) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 

dnů přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je 

povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování 

výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit, 

  

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), 

  

f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla 

zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce 

obecního úřadu nejpozději 45 dnů před zahájením voleb, 

  

g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem. 

  

 (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu 

sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence 

obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého 

pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se 

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební 

komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje 

starosta obdobně. 

 

 

 

 

Ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění  
 

 

§ 1 

 (1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky 

výkonu volebního práva, organizaci voleb do zastupitelstev obcí1a) a rozsah soudního 

přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí. 

 

  (2) Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.2) Volby do zastupitelstev obcí se 

konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho 
uplynutí. 
 

(2) Volební období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby do zastupitelstev obcí se 

konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne2). 

----- 

2) Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

 

§ 9 
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Český statistický úřad 

 

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

výsledků voleb do zastupitelstev obcí, vyhotovuje příslušné programové vybavení pro účely 

zpracování výsledků voleb a poskytuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí. 

  (2) Český statistický úřad dále 

 a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí17) podle 

odstavce 1 na pracovištích vytvářených u Státní volební komise, u krajských úřadů, 

pověřených obecních úřadů, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí a ve městech 

Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a městských obvodů; při tom spolupracuje s 

Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady, 

 b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

 c) zpracovává celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

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

zastupitelstev obcí, 

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

úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev obcí a potřebný 

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

školení, 

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

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

 g) vydává písemný doklad ve formě počítačové sestavy, který osvědčuje okrskovým 

volebním komisím, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování 

převzat bezchybně, 

 h) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran a předává registry kandidátů 

výrobci hlasovacích lístků, 

 i) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení 

použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí, 

 j) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí na 

vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

 k) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzatých od okrskových volebních 

komisí do úschovy nejpozději 10 dnů po ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu. 
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 (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 

2 písm. e), je oprávněn 

 a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 40 odst. 1), 

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

technickém nosiči dat (§ 43 odst. 1), 

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

(§ 43 odst. 2), 

 d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise po převzetí bezchybného 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 3), 

 e) poskytovat předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce (§ 43 odst. 3), 

 f) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 1 a 3). 
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