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III. 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne ….…….……. 2020, 

 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů 

 

Čl. I 

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

vyhlášeného 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. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona 

č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb., zákona č. 38/2019 Sb. a zákona č.   /2020 Sb., se mění 

takto: 

 

1. V § 1 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva ve volbách 

do Parlamentu České republiky, některá pravidla organizace těchto voleb a rozsah 

soudního přezkumu průběhu a výsledků voleb. Pravidla výkonu státní správy voleb 

upravuje zákon o správě voleb.“. 

 

2. V § 1 odst. 3 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy 

„vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“. 

 

3. V § 1 odst. 3 se věta třetí zrušuje. 
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4. V § 1 se odstavce 4 až 6 zrušují. 

 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4. 

 

5. V § 1 odst. 4 se slova „alespoň druhý“ nahrazují slovy „nejpozději v“. 

 

6. § 2 až 15 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 5k zrušují. 

 

7. V § 16 odst. 1 a 2 a v § 16c odst. 4 se slova „politické strany, politického hnutí nebo 

koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany 

nebo jejího kandidáta“. 

 

8. V § 16 odst. 1 a 6 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich 

kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího 

kandidáta“. 

 

9. V § 16 odst. 1 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta 

nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“. 

 

10. V § 16 odst. 4 se slova „politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách 

do Senátu“ nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

11. V § 16 odst. 5 se slova „politických stranách nebo koalicích“ nahrazují slovy 

„volebních stranách“. 

 

12. V § 16 odst. 6 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý 

kandidát jsou povinni“ nahrazují slovy „volební strany jsou povinny“. 

 

13. V § 16 odst. 8 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ nahrazují slovy 

„volební strany“. 

 

14. V § 16 odst. 8 se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ nahrazují 

slovy „volebním stranám“. 

 

15. V § 16 odst. 9 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty“ 

nahrazují slovy „volební strany a jejich kandidáty“. 

 

16. V § 16a odst. 1, § 16b odst. 2, § 16c odst. 1 a v § 16d odst. 1, 2 a odst. 3 písm. c) se 

slova „politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát“ nahrazují 

slovy „volební strana“. 

 

17. V § 16a odst. 1 a v § 16d odst. 1 se slova „jsou povinni“ nahrazují slovy „je povinna“. 
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18. V § 16a odst. 4 a v § 16g odst. 2 písm. d) se slova „správním deliktu“ nahrazují 

slovem „přestupku“. 

 

19. V § 16a odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

 

20. V § 16c odst. 3 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát 

anebo nezávislý kandidát“ nahrazují slovy „volební strana a její kandidát“. 

 

21. V § 16c odst. 4 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého 

kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany“. 

 

22. V § 16d odst. 3 písm. a) se slova „politické straně, politickému hnutí, koalici nebo 

nezávislému kandidátovi“ nahrazují slovy „volební straně“. 

 

23. V § 16d odst. 3 písm. c) se slovo „zavázali“ nahrazuje slova „zavázala“ a slova 

„politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátu“ se nahrazují 

slovy „volební straně“. 

 

24. V §16d odst. 4 a 5 se slova „politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý 

kandidát“ nahrazují slovy „volební strana“.  

 

25. V § 16f odst. 1 písm. a) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic, 

nezávislých kandidátů“ nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

26. V § 16f odst. 1 písm. b) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic 

a nezávislých kandidátů“ nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

27. V § 16f odst. 1 písm. d) se slova „správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob a ukládá sankce“ nahrazují slovy „ukládá správní tresty“.  

 

28. V § 16f se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

29. V § 16g odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Fyzická“ vkládají slova 

„, právnická nebo podnikající fyzická“. 

 

30. V § 16g odst. 1 písm. c) se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo 

jejího kandidáta“. 

 

31. V § 16g odst. 1 písm. d) a v § 16g odst. 2 písm. a) se za slovo „příjmením“ vkládají 

slova „nebo názvem a zkratkou“. 

 

32. V § 16g odst. 2 se za slova „Nezávislý kandidát“ vkládají slova „, kandidující politická 

strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4QC5)



4 

 

 

33. V § 16g odst. 2 písm. j) se text „písm. b)“ zrušuje a za slova „volební kampaň“ se 

vkládají slova „pro volby do Poslanecké sněmovny nebo“. 

 

34. V § 16g odst. 2 písm. l) se za slovo „nebo“ vkládají slova „, jde-li o nezávislého 

kandidáta,“. 

 

35. V §16g se odstavec 3 zrušuje.  

 

        Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

 

36. § 16h se včetně nadpisu zrušuje.  

 

37. § 16i včetně nadpisu zní: 

„§ 16i 

Společná ustanovení k přestupkům 

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 16g odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 16g odst. 2, 

b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 16g odst. 1 písm. e). 

 

(2) K řízení o přestupku je místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má 

podezřelý z přestupku bydliště, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou. 

 

(3) Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad a nelze jej přezkoumat ani 

v přezkumném řízení.“. 

 

38. § 17 až 23 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 až 7b zrušují. 

 

39. V § 25 se slova „alespoň ve druhý“ nahrazují slovy „nejpozději v“, slova „ve dnech“ 

se nahrazují slovy „v den“ a slova „volebního práva podle § 2 písm. b)“ se nahrazují 

slovy „práva být volen“. 

 

40. Na konci § 26 se doplňuje věta „Volební kraj je volebním obvodem.“. 

 

41. § 27 zní: 

„§ 27  

 (1) Státní volební komise vylosuje do 7 dnů od vyhlášení voleb  

a) volební kraj, kterému jsou podřazeny zvláštní volební okrsky při zastupitelských 

úřadech se sídlem na území Evropy a 

b) volební kraj, kterému jsou podřazeny ostatní zvláštní volební okrsky.  
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(2) Do losování se zařadí pouze volební kraje, v nichž nejvyšší počet kandidátů, které 

může volební strana uvést na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny, je vyšší 

než 30. Pro zvláštní volební okrsky uvedené v odstavci 1 nelze pro tytéž volby vylosovat 

stejný volební kraj.“.  

 

42. Za § 27 se vkládá nový § 28, který zní: 

 

„§ 28 

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče 

o hlasování v jiném okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do Poslanecké sněmovny 

hlasovat v kterémkoli volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku.“. 

43. § 31 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 31 

Podávání kandidátních listin 

(1) Kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou oprávněni podat 

registrovaná politická strana nebo politické hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich 

koalice. Ve volbách do Poslanecké sněmovny musí mít koalice stejné složení ve všech 

volebních krajích. Koalice stejného složení musí mít ve všech volebních krajích, ve kterých 

kandiduje, stejný název. 

 (2) Nejvyšší počty kandidátů, které může volební strana v rámci volebního kraje uvést 

na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. 

 (3) Volební strana připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na 

volební náklady (dále jen „příspěvek“) ve výši 19 000 Kč. Příspěvek skládá volební strana ve 

všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který 

nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky registrační úřad. Příspěvek 

podle věty první je příjmem státního rozpočtu. 

(4) Volební straně, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě 

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

složený příspěvek. Je-li složena na účet registračního úřadu vyšší částka než podle odstavce 3, 

registrační úřad vrátí složiteli bez zbytečného odkladu částku rovnající se přeplatku.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje. 

 

44. § 32, 33, 36 a 37 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10 zrušují. 
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45. § 38 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 38  

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny se zhotovují pro každou volební 

stranu zvlášť.“. 

 

46. Nadpis § 39 zní: „Způsob hlasování“. 

 

47. V § 39 větě první se slova „V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

volič“ nahrazují slovy „Volič vloží“.  

 

48. § 40 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

49. § 41 včetně nadpisu zní: 

 „§ 41  

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí 

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo zvláštní 

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

volební strany, přičemž vyloučí neplatné hlasy voliče z důvodů stanovených zákonem  

o správě voleb. Dále posoudí a následně sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány 

jednotlivým kandidátům. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 

kandidátům, jedná se o platný hlas pro volební stranu; k přednostním hlasům se však 

nepřihlíží.“. 

 

50. V § 42 se odstavec 1 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 

 

51. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního 

seznamu“ nahrazují slovem „voličů“. 

 

52. V § 42 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

 

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,  

e) počet otevřených doručovacích obálek pro korespondenční hlasování nebo 

hlasování v předstihu, z toho počet odložených doručovacích obálek,“. 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena f) až i). 

 

53.  V § 42 odst. 1 písm. g) se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ 

nahrazují slovy „volební stranu“. 
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54.  V § 42 odst. 1 písm. h) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ 

nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

55. V § 42 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. h)“ 

a na konci textu odstavce se doplňují slova „; případně použije pomocné sčítací archy 

poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“. 

 

56. V § 42 se odstavec 3 zrušuje. 

 

57. § 43 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

58. V § 46 odst. 1 se slova „pracovišti u krajského úřadu“ nahrazují slovy „krajském 

pracovišti“ a slova „podle § 43“ se zrušují. 

 

59. V § 46 odst. 3 písm. b) se slova „ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů“ 

nahrazují slovem „voličů“. 

 

60. V § 46 odst. 3 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí: 

 

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali ve volebním kraji na voličský průkaz,  

e) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro korespondenční hlasování za 

volební kraj, z toho počet odložených doručovacích obálek, 

f) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu za 

volební kraj, z toho počet odložených doručovacích obálek,“. 

 

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena g) až i). 

 

61. V § 46 odst. 3 se na začátek písmen g) a i) vkládá slovo „celkový“. 

  

62. V § 46 odst. 3 písm. g) se slovo „celkem“ zrušuje. 

 

63.  V § 46 odst. 3 písm. h) se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ 

nahrazují slovy „volební strany“. 

 

64.  V § 46 odst. 4 se na začátek písmen b) a c) vkládá slovo „pověřený“.  

 

65. V § 48 odst. 1 se slova „u pověřených obecních úřadů podle § 43“ zrušují a slova 

„politické strany, politická hnutí a koalice“ se nahrazují slovy „volební strany“. 

 

66.  V nadpisu § 49 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy 

„volebních stran“. 
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67. V § 49 odst. 1 se slova „politickou stranu, každé politické hnutí a každou koalici“ 

nahrazují slovy „volební stranu“. 

 

68. V § 49 odst. 2 a 4 se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ 

nahrazují slovy „volebním stranám“. 

 

69. V § 49 odst. 3 se slova „koalice nebo 1 koalice a 1 politická strana nebo politické 

hnutí, anebo 2 politické strany nebo politická hnutí“ nahrazují slovy „volební strany“. 

 

70. V § 50 odst. 1, 4 a 7 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují 

slovy „volebních stran“. 

 

71. V § 50 odst. 1 se slova „podle § 36“ zrušují. 

 

72.  V § 50 odst. 2 a 5 se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ nahrazují 

slovy „volební stranu“. 

 

73. V § 50 odst. 2 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují 

slovy „volební strany“. 

 

74. V § 50 odst. 3 se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ nahrazují 

slovy „volební straně“. 

 

75. V § 50 odst. 6 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy 

„volební strana“. 

 

76. V § 51 se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy 

„volební strany“. 

 

77. V § 52 odstavec 1 zní: 

„(1) Po provedení skrutinia předá Český statistický úřad zjištěné výsledky hlasování 

Státní volební komisi. Státní volební komise schválí zápis o výsledku voleb předaný Českým 

statistickým úřadem. Zápis podepisují všichni přítomní členové Státní volební komise. Člen 

Státní volební komise může při podpisu zápisu o výsledku voleb učinit výhradu. Výhrada se 

uvádí v samostatné příloze k zápisu.“. 

78. V § 52 odst. 2 se slova „Státní volební komise“ nahrazují slovy „o výsledku voleb“. 

 

79. V § 52 odst. 2 písm. a) se slova „ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů“ 

nahrazují slovem „voličů“. 

 

80. V § 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí: 

 

„c) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,  
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d) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro korespondenční hlasování, 

z toho počet odložených doručovacích obálek, 

e) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu, z toho 

počet odložených doručovacích obálek,“. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena f) a g). 

 

81. V § 52 odst. 2 písm. f) se slova „politickou stranu, politické hnutí a koalici“ nahrazují 

slovy „volební stranu“.  

 

82. V § 52 odst. 2 písm. g) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ 

nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

83.  V § 52 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) procentní vyjádření počtu platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu 

z celkového počtu odevzdaných platných hlasů, uvedené na dvě desetinná místa; 

v případě započetí dalšího 0,01 % hlasů se zvýší druhé desetinné místo,“. 

 

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h). 

 

84. V § 52 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „; v případě koalice se 

uvede i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta 

navrhlo“. 

 

85. V § 52 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena i) 

a j), která znějí:  

„i) seznam volebních stran, které získaly nejméně 1,5 procenta z celkového počtu 

platných hlasů, v případě koalice se uvede i její složení, 

j) seznam volebních stran, které získaly nejméně 3 procenta z celkového počtu 

platných hlasů, v případě koalice se uvede i její složení.“. 

 

86. V § 52 se odstavec 3 zrušuje. 

 

87. § 52a se včetně nadpisu zrušuje.  

 

88.  V § 53 odst. 1 se slovo „druhým“ zrušuje. 

 

89. V § 53 odst. 2 se slova „podle § 51“ nahrazují slovy „podle § 50“. 

 

90. V § 54 odst. 1 a 2 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují 

slovy „volební strany“.  
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91. V § 57 se slova „alespoň ve druhý“ nahrazují slovy „nejpozději v“, slova  

„ve dnech“ se nahrazují slovy „v den“ a slova „volebního práva podle § 2 písm. b)“ se 

nahrazují slovy „práva být volen“. 

 

92. Za § 59 se vkládá § 59a, který zní: 

 

„§ 59a 

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče 

o hlasování v jiném okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do Senátu hlasovat 

v kterémkoli volebním okrsku na území svého volebního obvodu, pokud se zde konají volby, 

nebo nemá-li volič v České republice trvalý pobyt a má v seznamu voličů zapsaný údaj 

o hlasování ve zvláštním volebním okrsku, na území kteréhokoli volebního obvodu, kde se 

konají volby.“. 

 

93. § 60 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 60  

Podávání kandidátních listin 

(1) Kandidátní listinu pro volby do Senátu jsou oprávněni podat registrovaná politická 

strana nebo politické hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, koalice nebo nezávislý 

kandidát. 

(2) Ke kandidátní listině se připojí potvrzení o složení kauce 20 000 Kč. Kauce se 

skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní 

banky registrační úřad. Registrační úřad vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci 

volební straně, pokud kandidát získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 

procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou 

příjmem státního rozpočtu. 

(3) Volební straně, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě 

rozhodnutí soudu, vrátí do 1 měsíce registrační úřad složenou kauci. Je-li na účet 

registračního úřadu složena vyšší částka než podle odstavce 2, registrační úřad vrátí složiteli 

bez zbytečného odkladu částku rovnající se přeplatku. 

(4) Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho 

kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněnými voliči z volebního obvodu, 

kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa 

trvalého pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo 

nepodepsal-li se volič na listinné petici, podpis se nezapočítává. V záhlaví petice a v záhlaví 

na každém očíslovaném podpisovém archu listinné petice se uvede skutečnost, že petice je 

určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, 

číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb. 
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(5) K petici nebo části petice podané po lhůtě pro podání kandidátní listiny se 

nepřihlíží. Vady v petici nelze zhojit.“. 

 

94. § 61, 62 a 66 se včetně nadpisů zrušují. 

 

95. § 67 včetně nadpisu zní: 

„§ 67  

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístky pro volby do Senátu se zhotovují pro každou volební stranu zvlášť.“. 

 

96. Nadpis § 68 zní: „Způsob hlasování“. 

 

97.  V § 68 se věta první nahrazuje větou „Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací 

lístek.“.  

 

98. § 69 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

99. § 70 včetně nadpisu zní: 

„§ 70  

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí 

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí 

hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte, přičemž vyloučí neplatné hlasy 

voliče z důvodů stanovených zákonem o správě voleb.“. 

 

100. V § 71 se odstavec 1 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 

 

101. V § 71 odst. 1 písm. b) se slova „ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního 

seznamu“ nahrazují slovem „voličů“. 

 

102. V § 71 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

 

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,  

e) počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu, z toho počet 

odložených doručovacích obálek,“. 

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h). 

 

103. V § 71 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
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104. § 72 se zrušuje. 

 

105. V § 73 odst. 1 se slova „pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu“ 

nahrazují slovy „registračního úřadu“ a slova „u pověřeného obecního úřadu podle § 

72 odst. 1“ se zrušují. 

 

106. V § 73 odst. 2 se slova „pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu“ 

nahrazují slovy „registračnímu úřadu“. 

 

107. V § 73 odst. 3 písm. b) se slova „ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů“ 

nahrazují slovem „voličů“. 

 

108. V § 73 odst. 3 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

 

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali ve volebním obvodu na voličský průkaz,  

e) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu za volební 

obvod, z toho počet odložených doručovacích obálek,“. 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena f) až i). 

 

109. V § 73 odst. 3 písmeno f) zní: 

 „f) celkový počet odevzdaných úředních obálek za volební obvod,“. 

 

110. V § 73 odst. 3 písm. h) se slova „; je-li počet hlasů stejný, rozhodne los,“ nahrazují 

slovy „, pokud získalo více kandidátů stejný počet hlasů, uvedou se v abecedním 

pořadí,“. 

 

111. V § 73 odst. 4 písmeno a) zní: 

„a) vedoucí registračního úřadu,“. 

 

112. V § 73 odst. 4 se na začátek písmen b) a c) vkládá slovo „pověřený“. 

 

113.  V § 73 odst. 4 písm. b) se slova „pověřeného obecního úřadu v sídle volebního 

obvodu“ nahrazují slovy „registračního úřadu“. 

 

114. V § 73 odst. 5 se slova „pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu“ nahrazují 

slovy „registrační úřad“. 

 

115.  V § 73 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Souhrnné výsledky obsahují 

u zvoleného kandidáta i údaj o názvu a druhu volební strany, za kterou kandidoval, 

a v případě koalice i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které 

kandidáta navrhlo.“.  

 

116. V § 75 se za slovo „obdržel“ vkládají slova „v prvním kole“. 
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117. V § 76 odst. 1 se slova „pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu“ nahrazují 

slovy „registrační úřad“ a slovo „šestý“ se nahrazuje slovem „sedmý“. 

 

118. V § 76 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud se na prvním místě umístilo více 

kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, 

postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde 

ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří 

se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby kandidát z prvního 

místa a všichni kandidáti z druhého místa.“. 

 

119. V § 76 odstavec 3 zní: 

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

kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, a nezůstanou alespoň 2 

kandidáti, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který v prvním kole voleb 

získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti 

odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. 

V těchto případech se druhé kolo voleb koná čtrnáctý den po ukončení hlasování 

v prvním kole.“. 

 

120. V § 76 odstavec 4 zní: 

 

„(4) Hlasovací lístky postupujících kandidátů musejí být vytištěny na papíru jiné barvy 

než pro první kolo.“. 

121. V § 76 odst. 5 se slovo „více“ nahrazuje slovem „nejvíce“ a slova „rozhodne los“ se 

nahrazují slovy „nebyl zvolen žádný z kandidátů“. 

 

122. V § 76 odstavec 6 zní: 

 

„(6) Pro druhé kolo voleb se použijí přiměřeně ustanovení tohoto zákona a zákona 

o správě voleb vztahující se na volby do Senátu. Odvolání kandidáta zmocněncem volební 

strany však není přípustné.“. 

123. § 77 a 77a se včetně nadpisu zrušují. 

 

124. V § 79 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Opakované volby se konají do devadesáti dnů poté, kdy nastal důvod podle 

odstavce 1. Prezident republiky vyhlásí opakované volby do 10 dnů poté, co nastal důvod 

podle odstavce 1, a zároveň nejpozději 80 dnů před jejich konáním.“. 

125. V § 79 odstavec 5 zní: 

 

„(5) Konají-li se opakované volby, registrační úřad vrátí do 1 měsíce od vyhlášení 
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voleb volební straně složenou kauci.“. 

 

126. V § 79 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

 

„(6) Pro opakované volby a opakované hlasování se použijí ustanovení tohoto zákona 

a zákona o správě voleb upravující volby do Senátu obdobně. 

(7) V opakovaných volbách a opakovaném hlasování je senátor volen pouze na zbytek 

volebního období, které by příslušelo senátorovi zvolenému ve druhém kole voleb, v nichž 

jsou senátoři voleni na celé šestileté volební období.“. 

 

127. V § 80 odst. 1 se slova „, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 

dnů poté, kdy zanikl mandát senátora“ zrušují a na konci odstavce se doplňují věty 

„Doplňovací volby se konají do 90 dnů po zániku mandátu senátora. Prezident 

republiky vyhlásí doplňovací volby do 10 dnů po zániku mandátu senátora a zároveň 

nejpozději 80 dnů před jejich konáním.“. 

 

128. V § 80 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Pro doplňovací volby se použijí ustanovení tohoto zákona a zákona o správě 

voleb upravující volby do Senátu obdobně.“. 

129. § 82 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

130. V § 83 odst. 1 se slova „nebo přihlášky k registraci“ zrušují. 

 

131. § 84 se zrušuje. 

 

132. § 85 včetně nadpisu zní:  

„§ 85 

Příspěvek na úhradu volebních nákladů 

  (1) Volební straně, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získala nejméně 

1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas 

ze státního rozpočtu poskytnut příspěvek 100 Kč.   

   

  (2) V případě koalice vyplatí Ministerstvo financí příspěvek na úhradu 

volebních nákladů politickým stranám nebo politickým hnutím, které tvoří koalici, 

rovným dílem nebo podle dohody o podílu členů koalice na volebním výsledku, byla-

li Ministerstvu financí doručena v souladu se zákonem o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích.  

   

  (3) Ministerstvo vnitra oznámí neprodleně Ministerstvu financí změnu 

výsledků voleb na základě soudního přezkumu, pokud má změna vliv na výplatu 

příspěvku na úhradu volebních nákladů.“. 
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133.  Nadpis oddílu pátého zní: „Soudní přezkum“. 

 

134. § 86 se včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje. 

 

135. V § 87 odst. 1 se slova „stálého seznamu“ nahrazují slovy „seznamu voličů“ a slova 

„politická strana, politické hnutí nebo koalice“ se nahrazují slovy „volební strana“. 

 

136. V § 87 odst. 2 se slova „stálého seznamu“ nahrazují slovy „seznamu voličů“ a slova 

„politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška 

k registraci“ se nahrazují slovy „volební strana, jejíž kandidátní listina“. 

 

137. V § 88 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 

138. § 89 se zrušuje. 

 

139. § 92 zní: 

 

„§ 92 

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou způsob složení a vrácení kauce a způsob složení 

a vrácení příspěvku na volební náklady.“. 

140. § 95 a 97 až 97d se včetně nadpisu zrušují. 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

 

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

poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

2. Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely kontroly financování volební 

kampaně, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí 

do 31. prosince 2024. 

 

3.  Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely vedení zvláštního seznamu 

voličů podle zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použijí do uplynutí 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona 

o správě voleb. 

 

4. Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022, 

v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení 

o registraci kandidátních listin a přihlášek k registraci a při sestavování okrskových 
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volebních komisí a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 247/1995 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V těchto volbách se použijí 

také ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely registrace kandidátních 

listin a přihlášek k registraci a kontroly petic podle zákona č. 247/1995 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jedná-li se o volby do Senátu, 

neuvádí se v zápisech o průběhu a výsledku hlasování a v zápisech o výsledku voleb 

údaj o počtu otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu, z toho počet 

odložených doručovacích obálek, a počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz.  

 

5. Do dne nabytí účinnosti zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se Sbírkou 

zákonů a mezinárodních smluv rozumí Sbírka zákonů. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 

 

Čl. III 

 

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

ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona 

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

zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb. a zákona č.   /2020 Sb., 

se mění takto: 

 

1. V § 1 odstavec 1 zní: 

„(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva ve volbách do 

zastupitelstev krajů, některá pravidla organizace těchto voleb a rozsah soudního přezkumu 

průběhu a výsledků voleb. Pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě 

voleb.“. 

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. 

 

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

 

„(2) Volebním obvodem je území každého vyššího územního samosprávného celku 

s výjimkou hlavního města Prahy.“. 

 

3. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy 

„vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“. 

 

4. V § 3 odst. 1 se věta třetí zrušuje. 
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5. V § 3 se odstavce 2 a 3 zrušují a současně se zrušuje označení odstavce 1. 

 

6. V § 4 odst. 1 se slova „alespoň ve druhý“ nahrazují slovy „nejpozději v“. 

 

7. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „jsou“ vkládají slova „vedle překážek 

stanovených zákonem o správě voleb také“. 

 

8. V § 4 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „ nebo“ a písmena b) a c) se 

včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zrušují. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b). 

 

9. V § 5 odst. 1 se text „b)“ nahrazuje slovy „překážka ve výkonu práva být volen“. 

 

10. V části první se hlava druhá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9, 10, 12, 12a, 

12b a 13 zrušuje. 

 

11. V § 20 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 

 

12. V § 20 odstavec 2 zní: 

„(2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než 

kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.“. 

 

13. V § 20 se odstavec 3 zrušuje. 

 

14. § 21 až 23 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14 a 16 zrušují. 

 

15. § 24 včetně nadpisu zní: 

„§ 24 

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístek se zhotovuje pro každou volební stranu zvlášť.“. 

 

16. § 25 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zrušuje. 

 

17. § 26 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 26 

Voličský průkaz 

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče 

o hlasování v jiném okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do zastupitelstva kraje 

hlasovat v kterémkoli volebním okrsku svého volebního obvodu.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4QC5)



18 

 

 

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje. 

 

18. § 26a až 31 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18a, 19 a 20 zrušují. 

 

19. § 32 včetně nadpisu zní: 

„§ 32 

Způsob hlasování 

Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do 

úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na 

témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy 

hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.“. 

 

20. § 33 až 37 se včetně nadpisů zrušují. 

 

21. § 38 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

22. § 39 včetně nadpisu zní: 

 „§ 39 

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí 

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí 

a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé volební strany, přičemž vyloučí 

neplatné hlasy voliče z důvodů stanovených zákonem o správě voleb. Dále posoudí a 

následně sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům. Pokud volič 

dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, jedná se o platný hlas pro 

volební stranu; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.“. 

 

23. V § 40 se odstavce 1 a 4 zrušují. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 

 

24. V § 40 odst. 1 písm. b) se slova „ze stálého seznamu“ nahrazují slovem „voličů“. 

 

25. V § 40 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,  

e) počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu, z toho počet 

odložených doručovacích obálek,“.  

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h). 

 

26. V § 40 odst. 1 písm. g) se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ 
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nahrazují slovy „volební stranu“. 

 

27. V § 40 odst. 1 písm. h) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ 

nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

28. V § 40 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. h)“ 

a na konci textu odstavce se doplňují slova „; případně použije pomocné sčítací archy 

poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“. 

 

29. § 41 se zrušuje. 

 

30. V § 42 odst. 1 se slova „pracovišti u krajského úřadu“ nahrazují slovy „krajském 

pracovišti“ a text „(§ 41)“ se zrušuje. 

 

31. V § 42 odst. 3 písm. a) a e) se slova „v kraji“ zrušují.  

 

32. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „ze stálých seznamů v kraji“ nahrazují slovem 

„voličů“. 

 

33. V § 42 odst. 3 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,  

e) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu, z toho 

počet odložených doručovacích obálek,“.  

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena f) až i). 

 

34. V § 42 odst. 3 se na začátek písmene f) vkládá slovo „celkový“. 

 

35. V § 42 odst. 3 písm. f) se slova „za kraj celkem“ zrušují. 

 

36. V § 42 odst. 3 písm. g) se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ 

nahrazují slovy „volební strany“. 

 

37. V § 42 odst. 3 písm. i) a v § 43 odst. 6, 9 a 10 se slova „politických stran, politických 

hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

38. V § 42 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „; v případě koalice se 

uvede i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta 

navrhlo.“. 

 

39. V § 42 odstavec 5 zní: 

 

„(5) Krajský úřad zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje a ostatní volební 

dokumentaci uschová. Druhý podepsaný stejnopis zápisu o výsledku voleb předá 

neprodleně Českému statistickému úřadu.“. 
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40.  V § 43 odst. 1, 2 a 9 se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ 

nahrazují slovy „volebním stranám“. 

 

41. V § 43 odst. 1 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ nahrazují slovy 

„volební strany“. 

 

42. V § 43 odst. 3 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy 

„volebních stran“ a text „(§ 23)“ se zrušuje. 

 

43. V 43 odst. 4 se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy 

„volební stranu“ a slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ se nahrazují 

slovy „volební strany“. 

 

44. V § 43 odst. 5 se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ nahrazují 

slovy „volební straně“. 

 

45. V § 43 odst. 7 se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy 

„volební stranu“. 

 

46. V § 43 odst. 8 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy 

„volební strana“. 

 

47. V § 44 odstavec 2 zní: „(2) Český statistický úřad předá Státní volební komisi celkové 

výsledky voleb za všechny kraje. V celkových výsledcích se uvedou i zvolení 

kandidáti a náhradníci s údajem o volební straně, za kterou kandidovali, a v případě 

koalice i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta 

navrhlo.“. 

 

48. § 45 se zrušuje. 

 

 

49.  § 46 včetně nadpisu zní: 

„§ 46 

Osvědčení o zvolení 

Krajský úřad vydá kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje 

osvědčení o zvolení, a to nejpozději do ustavujícího zasedání zastupitelstva. 

V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá 

krajský úřad do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 53) 

osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí podle § 43 odst. 6 až 8.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje. 
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50. V § 47 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“. 

 

51.  V § 48 odst. 2 písm. a) se slova „ve druhý“ nahrazují slovem „v“. 

 

52. V § 48 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) dnem konání zasedání zastupitelstva kraje, na kterém se člen zastupitelstva kraje 

osobně vzdá mandátu; vzdání se mandátu nelze vzít zpět,“. 

 

53. V § 48 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) dnem, kdy bude kraji doručeno písemné vzdání se mandátu člena zastupitelstva 

kraje obsahující úředně ověřený podpis člena zastupitelstva kraje; vzdání se mandátu lze 

učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem zasláním na elektronickou adresu podatelny kraje; vzdání se 

mandátu nelze vzít zpět,“. 

 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

 

54. V § 48 odst. 4 se slovo „ministr“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“. 

 

55. V § 48 odst. 6 se slovo „ministra“ nahrazuje slovem „Ministerstva“ a text „odst. 2“ se 

zrušuje. 

 

56. V § 48 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Mandát člena zastupitelstva kraje podle odstavců 3 a 4 zaniká dnem, kdy marně 

uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 52 nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, 

kterým nebylo usnesení nebo rozhodnutí podle odstavce 6 zrušeno.“. 

 

57. V § 49 odst. 1 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují 

slovy „volební strany“. 

 

58.  V 50 písm. a) se slovo „druhým“ zrušuje. 

 

59. V § 50 písmeno b) zní: 

„b) dnem, kdy bude kraji doručeno písemné vzdání se postavení náhradníka obsahující 

úředně ověřený podpis náhradníka; vzdání se postavení náhradníka lze učinit též elektronicky 

prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem 

zasláním na elektronickou adresu podatelny kraje; vzdání se postavení náhradníka nelze vzít 

zpět,“. 

 

60. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) V případě, kdy vzdání se postavení náhradníka bude kraji doručeno podle 

odstavce 1 v den, kdy již náhradníkovi vznikl mandát člena zastupitelstva kraje podle § 49 
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odst. 1, platí, že jde o vzdání se mandátu člena zastupitelstva kraje.“. 

 

61. V § 51 odst. 2 se slova „ředitel krajského úřadu“ nahrazují slovy „krajský úřad“.  

 

62. V § 51 odst. 4 se slova „platí ustanovení tohoto zákona“ nahrazují slovy „se použijí 

ustanovení tohoto zákona a zákona o správě voleb obdobně“. 

 

63. V § 52 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje a zároveň se zrušuje 

označení odstavce 2. 

 

64. V § 52 se slovo „ministra“ nahrazuje slovem „Ministerstva“ a slova „politická strana, 

politické hnutí a koalice“ se nahrazují slovy „volební strana“. 

 

65. V § 53 odst. 1 se slova „zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku“ nahrazují 

slovy „příslušející jako volič k volebnímu okrsku“ a slova „politická strana, politické 

hnutí nebo koalice“ se nahrazují slovy „volební strana“. 

 

66. V části první v nadpisu hlavy VIII se slova „NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH 

VOLEBNÍCH KOMISÍ A“ zrušují.  

 

67. § 55 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

68.  Nadpis § 56 se zrušuje. 

 

69. V § 56a odst. 1, 2 a 5 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo 

jejich kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany anebo jejího kandidáta“. 

 

70. V § 56a odst. 4 se slova „politických stranách, politických hnutích nebo koalicích“ 

nahrazují slovy „volebních stranách“. 

 

71. V § 56a odst. 5 a 8 se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují 

slovy „volební strany“. 

 

72. V § 56a odst. 6 se slova „politických stran, politických hnutí nebo koalic“ nahrazují 

slovy „volebních stran“. 

 

73. V § 56b odst. 1 a v § 56e odst. 1 se slova „politická strana, politické hnutí nebo 

koalice jsou povinny“ nahrazují slovy „volební strana je povinna“. 

 

74. V § 56b odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

75. V § 56b odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

 

76. V § 56c odst. 2, § 56d odst. 1, § 56e odst. 1 a 2 a v § 56e odst. 3 písm. c) se slova 
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„politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strana“. 

 

77. V § 56d odst. 2 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují 

slovy „volební strany“ a slova „politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich 

kandidát“ se nahrazují slovy „volební strana nebo její kandidát“. 

 

78. V § 56d odst. 3 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich 

kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“ a slova „politické 

strany, politického hnutí nebo koalice“ se nahrazují slovy „volební strany“. 

 

79. V § 56e odst. 3 písm. a) a c) se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ 

nahrazují slovy „volební straně“. 

 

80. V § 56e odst. 3 písm. c) se slovo „zavázaly“ nahrazují slovem „zavázala“. 

 

81. V § 56e odst. 4 a 5 se slova „politická strana, politické hnutí a koalice“ nahrazují slovy 

„volební strana“. 

 

82. V § 56g odst. 1 písm. a) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic“ 

nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

83. V § 56g odst. 1 písm. b) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ 

nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

84.  V § 56g odst. 1 písm. d) se slova „správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob a ukládá sankce“ nahrazují slovy „ukládá správní tresty“. 

 

85. V § 56g se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

86. V části první v nadpisu hlavy X se slova „A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY“ zrušují. 

 

87. V nadpisu § 57 se za slovo „Přestupky“ doplňují slova „fyzických, právnických 

a podnikajících fyzických osob“. 

  

88. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Fyzická“ vkládají slova 

„, právnická nebo podnikající fyzická“. 

 

89. V § 57 odst. 1 písm. b) se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo 

jejich kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“. 

 

90. V § 57 odst. 1 písm. c) se za slova „jménem a příjmením“ vkládají slova „nebo 

názvem a zkratkou“. 

 

91. V § 57 se odstavec 2 zrušuje.  
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Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

92. V § 57 odst. 2 se za slovo „přestupek“ vkládají slova „podle odstavce 1“. 

 

93. Nadpis § 58 zní: „Přestupky politických stran a politických hnutí“. 

 

94. V § 58 se odstavce 1, 3 a 4 zrušují.  

Dosavadní odstavce 2 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2. 

 

95. V § 58 odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

96. V § 58 odst. 1 písm. d) se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

97. V § 58 odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

 

98. V § 58 odst. 2 se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“. 

 

99.  V § 58 odst. 2 písm. a) se slova „odstavce 1 nebo“ zrušují. 

 

100. V § 58 odst. 2 písm. a), b), c) a d) se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 

1“. 

 

101. § 58a včetně nadpisu zní: 

„§ 58a 

Společná ustanovení k přestupkům 

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 57 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 58 odst. 1, 

b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 57 odst. 1 písm. e). 

 

(2) K řízení o přestupku je místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má 

podezřelý z přestupku bydliště, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou. 

 

(3) Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad a nelze jej přezkoumat ani 

v přezkumném řízení.“. 

 

102. § 59, 61 až 65 a 69a se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 27 zrušují. 

 

 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
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poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

2.  Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely kontroly financování volební 

kampaně, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí 

do 31. prosince 2024. 

 

3. Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022, 

v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení 

o registraci kandidátních listin a při sestavování okrskových volebních komisí 

a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V těchto volbách se použijí také 

ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely registrace kandidátních listin 

podle zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

4. Do dne nabytí účinnosti zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se Sbírkou 

zákonů a mezinárodních smluv rozumí Sbírka zákonů. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ  

 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí  

 

Čl. V 

 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., 

zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb. a zákona č.   /2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 

 

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 

podmínky výkonu volebního práva ve volbách do zastupitelstev obcí, některá pravidla 

organizace těchto voleb a rozsah soudního přezkumu průběhu a výsledků voleb. Pravidla 

výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb. 

_______________ 
1) Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon 

práva volit a být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, 

jehož nejsou státními příslušníky.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje. 
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CELEX 12012E 

CELEX 12012P 

CELEX 31994L0080 

 

2. V § 1 odst. 2 se za slovo „konají“ vkládají slova „ve všech obcích, městských částech 

a městských obvodech územně členěných statutárních měst, hlavním městě Praze 

a jeho městských částech“. 

 

CELEX 31994L0080 

 

3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

„(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pravidla stanovená tímto 

zákonem pro obec a její orgány obdobně též pro městský obvod nebo městskou část územně 

členěného statutárního města a jejich orgány, hlavní město Prahu a městskou část hlavního 

města Prahy a jejich orgány.“. 

4. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy 

„vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“. 

 

5. V § 3 odst. 1 se věta třetí zrušuje. 

 

6. V § 3 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují a zároveň se zrušuje 

označení odstavce 1. 

 

7. V § 4 odstavec 1 zní: 

„(1) Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde 

o státního občana České republiky, který nejpozději v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 

je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den 

voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu 

a je přihlášen k pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává 

mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce; do zastupitelstva 

městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města anebo městské 

části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu 

v tomto městském obvodu nebo městské části.“. 

 

Poznámky pod čarou č. 4, 5 a 6 se zrušují. 

 

CELEX 12012E 

CELEX 12012P 

CELEX 31994L0080 
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8. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „jsou“ vkládají slova „vedle překážek 

stanovených zákonem o správě voleb také“. 

 

9. V § 4 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „ nebo“ a písmena b) a c) se 

včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zrušují. 

 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b). 

 

10. V § 5 odst. 1 části věty před středníkem se text „b)“ nahrazuje slovy „překážka 

ve výkonu práva být volen“. 

 

11. V § 5 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 

 

12. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí: 

„(2) Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou 

zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu této obce; funkce člena zastupitelstva 

městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem 

zařazeným do magistrátu příslušného územně členěného statutárního města nebo hlavního 

města Prahy; funkce člena zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo hlavního 

města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu 

městského obvodu nebo městské části tohoto města; funkce člena zastupitelstva obce je 

neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu 

nebo krajského nebo finančního úřadu.  

(3) Funkce člena zastupitelstva obce, územně členěného statutárního města, hlavního 

města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za 

podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti 

příslušné obce, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského 

obvodu nebo městské části, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, 

primátorem, v hlavním městě Praze primátorem hlavního města Prahy nebo starostou městské 

části, hejtmanem nebo radou kraje, obce, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo 

městské části.“. 

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje. 

CELEX 31994L0080 

 

13. V části první se hlava druhá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12 až 14, 16 až 

18 a 20 zrušuje. 

 

14. V § 20 odst. 1 se slova „nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo 

sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů“ nahrazují 

slovy „nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů“. 
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15. V § 20 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

16. V § 21 se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4. 

 

17. V § 21 se slova „na úřední desce“ nahrazují slovy „v informačním systému správy 

voleb“ a číslo „85“ se nahrazuje číslem „80“. 

 

18. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) K petici nebo části petice podané po lhůtě pro podání kandidátní listiny se 

nepřihlíží. Vady v petici nelze zhojit.“.  

 

19. V § 22 odstavec 1 zní: 

„(1) Obecní úřad oznámí nejpozději 83 dní přede dnem voleb registračnímu úřadu 

počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Současně tuto informaci zveřejní na 

úřední desce. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem 

v místě obvyklým.“. 

 

20. V § 22 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 

 

21. V § 22 odstavec 3 zní: 

„(3) Nedosahuje-li souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných 

kandidátních listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má být 

volen, popřípadě je menší než 5, volby se v této obci nekonají.“. 

22. V § 22 se odstavec 4 zrušuje. 

 

23. § 23 a 24 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 zrušují. 

 

24. V § 25 se odstavce 1, 5 a 6 zrušují. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 

 

25. V § 25 odst. 2 se věty třetí, šestá až devátá a jedenáctá zrušují. 

 

26. V § 25 odst. 3 se věta třetí zrušuje. 

 

27. § 26 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 36 a 22 zrušuje. 

 

28. V § 27 odst. 3 se za slovo „popis“ vkládají slova „výčtem volebních okrsků“. 

 

29. V § 27 odst. 3 se slova „starosta do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů“ nahrazují 

slovy „obecní úřad nejpozději do 83 dnů přede dnem voleb“. 
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30. V § 27 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, a současně tyto údaje oznámí 

registračnímu úřadu“. 

 

31. § 28 včetně nadpisu zní: 

„§ 28  

Voličský průkaz 

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče 

o hlasování v jiném okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do zastupitelstva obce 

hlasovat v kterémkoli volebním okrsku svého volebního obvodu. V územně členěném 

statutárním městě a v hlavním městě Praze je tímto volebním obvodem vždy volební obvod, 

v němž volič může volit zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu.“.  

 

32. § 29 a 31 až 33 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 až 27 zrušují. 

 

33.  V § 30 odst. 3 se slova „i nezávislé kandidáty“ zrušují. 

 

34. V § 34 se odstavec 1 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5. 

 

35. V § 34 odst. 4 se věta první zrušuje. 

 

36. V § 34 se odstavec 5 zrušuje. 

 

37. § 35 až 39 se včetně nadpisů zrušují. 

 

38. § 40 včetně nadpisu zní: 

„§ 40 

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí 

(1) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise posoudí 

hlasy voličů (§ 41), sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a pro jednotlivé volební strany. 

Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi 

její kandidáti podle odstavce 2. Hlasuje-li se v okrsku do zastupitelstva územně členěného 

statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do 

zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, hlasovací lístky se před sčítáním 

rozdělí podle jednotlivých druhů zastupitelstev, a poté se sčítají zvlášť.  

 (2) Okrsková volební komise po posouzení hlasu voliče (§ 41) započte platný hlas pro 

kandidáta takto  

a) jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4QC5)

aspi://module='ASPI'&link='491/2001%20Sb.%252341'&ucin-k-dni='%206.%206.2019'


30 

 

označený kandidát, 

b) je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této volební strany, 

nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených 

členů zastupitelstva, 

c) je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, 

obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté 

v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl 

počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů.“. 

 

39. V nadpisu § 41 se slova „hlasovacích lístků“ nahrazují slovy „platnosti hlasu voliče“. 

 

40. V § 41 se odstavce 1, 4 a 5 zrušují. 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 

 

41. V § 41 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 

„c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více 

kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se 

kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána, nebo  

d) je-li pro to důvod stanovený zákonem o správě voleb.“.  

 

42. V § 41 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují. 

 

43. V § 42 se odstavce 1 a 4 zrušují. 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 

 

44.  V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „ze seznamu“ nahrazují slovy „voličů“. 

 

45. V § 42 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.  

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h). 

 

46. V § 42 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 

 „f) počet hlasovacích lístků, které jsou platným hlasem voliče,“. 

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).  
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47. V § 42 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. e) a f)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. g) 

a h)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „; případně použije pomocné sčítací 

archy poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“. 

 

48. § 43 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

49.  V § 45 odst. 1, 3, 4 a 5 se slova „na kandidátní listině“ nahrazují slovy „na 

hlasovacím lístku“. 

 

50. V § 45 odst. 1 se slova „kandidátní listinu“ nahrazují slovy „volební stranu“, slova 

„kandidátní listiny“ se nahrazují slovy „volební strany“, slova „kandidátních listin“ se 

nahrazují slovy „volebních stran“ a slova „kandidátním listinám“ se nahrazují slovy 

„volebním stranám“. 

 

51. V § 45 odst. 1 větě poslední a v § 45 odst. 2 se se slova „kandidátní listina“ nahrazují 

slovy „volební strana“. 

 

52.  V § 45 odst. 1 se text „§ 43“ nahrazuje slovy „zákona o správě voleb“. 

 

53. V § 45 odst. 3 se slova „kandidátní listině na ní uvedeným“ zrušují a za slovo 

„kandidátům“ se vkládají slova „volební strany“. 

 

54. V § 45 odst. 4 se slova „v kandidátní listině“ nahrazují slovy „na hlasovacím lístku“. 

 

55. V § 45 odst. 5 se slova „kandidátní listina“ nahrazují slovy „volební strana“, za slova 

„žádný mandát,“ se vkládá slovo „její“ a slova „na ní uvedení“ se zrušují. 

 

56. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „ze seznamů“ nahrazuji slovem „voličů“.  

 

57. V § 46 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.  

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j). 

 

58. V § 46 odst. 2 se na začátek písmene f) vkládá slovo „celkový“.“ 

 

59. V § 46 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) počet hlasovacích lístků, které jsou platným hlasem voliče,“. 

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k). 

 

60. V § 46 odst. 2 se na začátek písmene i) vkládá slovo „celkový“. 

 

61.  V § 46 odst. 3 se na začátek písmen a) a b) vkládá slovo „pověřený“. 
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62.  V § 47 se slova „Pověřený obecní“ nahrazují slovem „Registrační“ a slova „, pro 

kterou byl registračním úřadem“ se zrušují. 

 

63. V § 48 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 

64. V § 50 odst. 1 a 2 se za slovo „o“ vkládá slovo „celkovém“. 

 

65. V § 50 odst. 2 písm. e) se text „§ 23 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 22 odst. 3“ a slova 

„a obcí, v nichž bude na základě § 43 odst. 2 vyhlášeno opakované hlasování,“ se 

zrušují. 

 

66.  V § 50 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: „f) jména a příjmení kandidátů v členění podle názvu a druhu volebních stran, 

kteří byli zvoleni do Zastupitelstva hlavního města Prahy, a kandidátů, kteří se stali 

náhradníky; v případě koalice se v těchto volbách uvede i její složení a název politické 

strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.“. 

 

67. V § 50 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Státní volební komise schválí zápis o celkovém výsledku voleb předaný Českým 

statistickým úřadem. Zápis podepisují všichni přítomní členové Státní volební komise. 

(4) Člen Státní volební komise může při podpisu zápisu o celkovém výsledku voleb 

učinit výhradu. Výhrada se uvádí v samostatné příloze k zápisu.“. 

 

68. § 51 a 52 se včetně nadpisů zrušují. 

 

69. V § 53 se slovo „prvního“ nahrazuje slovem „ustavujícího“. 

 

70. V § 54 odst. 1 písm. b) se text „§ 23 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 22 odst. 3“. 

 

71. V § 54 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) nebyl odevzdán ani jeden hlasovací lístek s alespoň jedním platným hlasem pro  

kandidáta.“. 

 

72. V § 54 odst. 3 se za text „písm. b)“ vkládají slova „nebo c)“. 

 

73.  V § 54 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 

 

74. V § 54 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“. 
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75. V § 55 odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) dnem konání zasedání zastupitelstva obce, na kterém se člen zastupitelstva obce 

osobně vzdá mandátu; vzdání se mandátu nelze vzít zpět,“. 

 

76. V § 55 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) dnem, kdy bude obci doručeno písemné vzdání se mandátu člena zastupitelstva 

obce obsahující úředně ověřený podpis člena zastupitelstva obce; vzdání se mandátu lze učinit 

též elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem zasláním na elektronickou adresu podatelny obce; vzdání se mandátu nelze vzít 

zpět,“. 

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f). 

 

77. V § 55 odst. 4 se slova „ředitel krajského úřadu“ nahrazuje slovy „krajský úřad“. 

 

78. V § 55 odst. 5 se slovo „ředitele“ zrušuje a slovo „ministr“ se nahrazuje slovem 

„Ministerstvo“. 

 

79. V § 55 odst. 7 se slovo „ředitele“ zrušuje a slovo „ministra“ se nahrazuje slovem 

„Ministerstva“. 

 

80. V § 55 odst. 7 a 8 se text „odst. 3“ zrušuje. 

 

81. V § 56 odst. 2 se slova „rada obce, města, městské části nebo městského obvodu anebo 

rada hlavního města Prahy, a není-li zřízena, zastupitelstvo obce“ nahrazují slovy 

„starosta obce“. 

 

82. V § 57 písmeno b) zní: 

„b) dnem, kdy bude obci doručeno písemné vzdání se postavení náhradníka obsahující 

úředně ověřený podpis náhradníka; vzdání se postavení náhradníka lze učinit též elektronicky 

prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem 

zasláním na elektronickou adresu podatelny obce; vzdání se postavení náhradníka nelze vzít 

zpět,“. 

 

83. V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) V případě, kdy vzdání se postavení náhradníka bude obci doručeno podle 

odstavce 1 v den, kdy již náhradníkovi vznikl mandát člena zastupitelstva obce podle § 56 

odst. 1, platí, že jde o vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce.“. 

 

84. V § 58 odst. 3 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“ a slova 

„s výjimkou vytvoření pracoviště Českého statistického úřadu u krajského úřadu podle 

§ 9 odst. 2 písm. a)“ se zrušují. 
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85. V § 59 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 zrušují a zároveň se 

zrušuje označení odstavce 3. 

 

86. V § 59 se slovo „ředitele“ zrušuje a slovo „ministra“ se nahrazuje slovem 

„Ministerstva“. 

 

87. V § 59 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 

 

88. V § 60 odst. 1 se slova „každá osoba zapsaná do seznamu“ nahrazují slovy „každý 

volič zapsaný“. 

 

89. V § 61 se slova „odst. 2 a 3“ zrušují. 

 

90.  V části první v nadpisu hlavy VIII se slova „NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH 

VOLEBNÍCH KOMISÍ A“ zrušují. 

 

91. § 62 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

92.  Nadpis § 63 se zrušuje. 

 

93. V nadpisu hlavy IX se slova „A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY“ zrušují. 

 

94. § 64 včetně nadpisu zní: 

„§ 64 

Přestupky na úseku voleb do zastupitelstev obcí 

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

poruší zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních průzkumů podle § 30 odst. 2.  

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč.“.  

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje. 

 

95.  § 65 včetně nadpisu zní: 

„§ 65 

Příslušnost 

 

Přestupek podle tohoto zákona projednává krajský úřad, v jehož správním obvodu má 

podezřelý z přestupku bydliště, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou.“. 

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje. 

 

96. § 67 až 71a, 74 a 77 se včetně nadpisů zrušují. 
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Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2.  Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely vedení stálého seznamu voličů 

a jeho dodatku podle zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použijí do uplynutí 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

zákona o správě voleb. 

 

3. Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022, 

v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení 

o registraci kandidátních listin a při sestavování okrskových volebních komisí 

a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V těchto volbách se použijí také 

ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely registrace kandidátních listin 

a kontroly petic podle zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. V zápisech o průběhu a výsledku hlasování a v zápisech 

o výsledku voleb se neuvádí počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz a počet 

hlasovacích lístků, které jsou platným hlasem voliče.   

 

4. Do dne nabytí účinnosti zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se Sbírkou 

zákonů a mezinárodních smluv rozumí Sbírka zákonů. 
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ČÁST ČTVRTÁ  

 

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 

 

Čl. VII 

 

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

zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., 

zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona 

č. 38/2019 Sb. a zákona č.   /2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 se slova „organizaci voleb a rozsah“ nahrazují slovy „a některá pravidla 

organizace voleb a rozsahu“ a slova „na území České republiky“ se nahrazují slovy 

„v České republice“. 

 

2. Na konci § 1 se doplňuje věta „Pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon 

o správě voleb.“. 

 

3. V § 2 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje. 

 

4. V § 3 odst. 2, § 5 odst. 1, § 32 odst. 1 a v § 59 odst. 7 se slova „na území České 

republiky“ nahrazují slovy „v České republice“. 

 

5. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy 

„vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“. 

 

6. V § 3 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 

 

7. V § 3 se odstavec 3 zrušuje. 

 

8. V § 4 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 

9. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které 

znějí: 

„(2) Komunikační centrálou pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými 

státy je Ministerstvo vnitra. Komunikační centrála plní tyto úkoly 

a) přijímá od komunikačních centrál jiných členských států informace o voličích, kteří jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a kteří 

projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v jiném členském státě, 

b) ve lhůtě do 5 pracovních dnů ověřuje pro komunikační centrálu jiného členského státu, zda 

státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven 

práva být volen, 
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c) zasílá komunikačním centrálám jiných členských států informace o tom, že státní občan 

příslušného členského státu projevil vůli hlasovat v České republice nebo je uveden na 

kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané v České republice. 

(3) Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní údaje na komunikační 

centrálu a jejich změny.“. 

 

CELEX 32013L0001 

CELEX 32018D0994 

CELEX 31993L0109 

 

10. V § 5 odst. 1 se slova „alespoň druhý“ nahrazují slovy „nejpozději v“ a slova „(dále 

jen „volič“)“ se zrušují. 

 

11. V § 5 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušují a současně se 

zrušuje označení odstavce 1. 

 

12. V § 6 odst. 1 se slova „být na území České republiky“ nahrazují slovy „být v České 

republice“, slova „nejpozději druhý“ se nahrazují slovy „nejpozději v“ a slova „na 

území České republiky, alespoň druhý“ se nahrazují slovy „, nejpozději v“. 

 

13. V § 6 odst. 1 se slova „volebního práva“ nahrazují slovy „práva být volen“. 

 

CELEX 32013L0001 

 

14. V části první se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 10 zrušuje. 

 

15. § 20 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

16. V § 21 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

 

17. V § 21 odstavce 2 a 3 znějí: 

„(2) Nejvyšší počet kandidátů, které může volební strana uvést na kandidátní listině, je 

o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu volených v České republice. 

(3) V prohlášení kandidáta kromě náležitostí stanovených zákonem o správě voleb 

kandidát dále uvede, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na kandidátní listině pro volby 

do Evropského parlamentu v jiném členském státě. Je-li kandidátem občan jiného členského 

státu, uvede v prohlášení dále místo narození a adresu svého posledního místa pobytu 

v členském státě původu a připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo 

správním rozhodnutím zbaven práva být volen. Prohlášení kandidáta může být učiněno 

v českém, anglickém, německém nebo francouzském jazyce.“. 
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CELEX 32013L0001 

CELEX 31993L0109 

 

18. V § 21 odst. 4 se slova „Politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy 

„Volební strana“, slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ se nahrazují slovy 

„na svých internetových stránkách“ a slova „politické straně, politickému hnutí nebo 

koalici“ se nahrazují slovy „volební straně“. 

 

19. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Volební straně, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě 

rozhodnutí soudu vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra složený příspěvek. Je-li složena na 

zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra vyšší částka než podle odstavce 4, Ministerstvo 

vnitra vrátí složiteli bez zbytečného odkladu částku rovnající se přeplatku.“. 

 

20. § 22 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

21. § 23 včetně nadpisu zní: 

„§ 23 

Zvláštní pravidla projednání kandidátních listin 

(1) Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného členského státu, Ministerstvo 

vnitra neprodleně po podání kandidátní listiny zašle komunikační centrále jiného členského 

státu informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině 

pro volby do Evropského parlamentu podané v České republice. Zároveň zašle prohlášení 

tohoto kandidáta a vyžádá si od komunikační centrály jiného členského státu ověření, zda 

kandidát nebyl zbaven práva být volen. 

(2) Ministerstvo vnitra rozhodne o škrtnutí kandidáta, který je státním občanem jiného 

členského státu, jestliže ve lhůtě stanovené pro škrtnutí kandidátů zákonem o správě voleb 

obdrží od komunikační centrály členského státu původu informaci, že tento kandidát byl 

zbaven práva být volen. 

(3) 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, 

pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před 

zahájením voleb.“. 

 

CELEX 32013L0001 

CELEX 31993L0109 
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22. § 24 a 25 se včetně nadpisu zrušují. 

 

23. § 26 včetně nadpisu zní: 

„§ 26 

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu se zhotovují pro každou volební 

stranu zvlášť.“. 

 

24. V části první nadpis hlavy IV zní: 

„ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI SEZNAMU VOLIČŮ“. 

 

25. § 27 včetně nadpisu zní: 

„§ 27 

Zápisy údajů v seznamu voličů 

(1) Ministerstvo vnitra provádí v seznamu voličů 

a) zápis údaje o hlasování občana České republiky ve volbách do Evropského parlamentu 

v jiném členském státu, 

b) výmaz údaje o hlasování občana jiného členského státu ve volbách do Evropského 

parlamentu v České republice. 

(2) Zápisy a výmazy údajů podle odstavce 1 provádí Ministerstvo vnitra na základě 

informací od komunikačních centrál jiných členských států. Údaj podle odstavce 1 písm. a) je 

platný pouze pro volby bezprostředně následující po jeho zápisu a uvádí se ve výpisu voličů. 

Po dobu platnosti tohoto údaje nemůže volič hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu 

v České republice. 

(3) Obecní úřad a zastupitelský úřad provádí na žádost voliče v seznamu voličů zápis 

a výmaz údaje o hlasování občana jiného členského státu ve volbách do Evropského 

parlamentu v České republice. Údaj o hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 

v České republice je platný pro všechny volby do Evropského parlamentu až do doby, kdy 

nastane důvod pro jeho výmaz.“. 

 

CELEX 31993L0109 

 

26. § 28 včetně nadpisu zní: 

„§ 28 

Žádost o zápis údaje o hlasování občana jiného členského státu v České republice do 

seznamu voličů  

(1) Občan jiného členského státu, který je veden v seznamu voličů a hodlá hlasovat ve 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4QC5)



40 

 

volbách do Evropského parlamentu v České republice, může nejpozději 39 dnů přede dnem 

voleb požádat o zápis údaje o hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v České 

republice do seznamu voličů. 

(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, 

ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl 

dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat 

ve volbách do Evropského parlamentu pouze v České republice. 

(3) Žádost podle odstavce 1 může volič podat u kteréhokoli obecního úřadu nebo 

zastupitelského úřadu 

a) osobně, a to i prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 

podpisem voliče, 

b) písemně prostřednictvím datové schránky voliče, nebo podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisem voliče, anebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, 

nebo 

c) prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci 

vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni 

záruky značná. 

(4) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad žadatele nejpozději 15 dnů přede dnem voleb 

vyrozumí o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. 

(5) Údaj o hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v České republice vymaže 

obecní úřad nebo zastupitelský úřad na žádost voliče. Na podání žádosti se vztahuje odstavec 

3 obdobně.“. 

Poznámky pod čarou č. 14 a č. 15 se zrušují. 

 

CELEX 31993L0109 

 

27. § 29 včetně nadpisu zní: 

„§ 29 

Voličský průkaz 

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče 

o hlasování v jiném okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do Evropského 

parlamentu v České republice hlasovat v kterémkoli volebním okrsku nebo zvláštním 

volebním okrsku.“. 

 

28. § 30 a 31 se včetně nadpisu zrušují. 

 

29. V § 32 odst. 1 se číslo „80“ nahrazuje číslem „60“, slova „způsobem umožňujícím 

dálkový přístup“ se nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“ a slova 

„v českém jazyce a v pracovních jazycích“ se nahrazují slovy „ve všech úředních 

jazycích“. 
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CELEX 31993L0109 

 

30. V § 32 se odstavce 2 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušují a zároveň se 

zrušuje označení odstavce 1. 

 

31. § 33 až 36 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17 a č. 18 zrušují. 

 

32. V § 37 odstavec 1 zní:  

„(1) Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může 

přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže 

hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího 

lístku nemají na jeho posuzování vliv.“. 

 

33. V § 37 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

34. § 38 až 42 se včetně nadpisů zrušují. 

 

35. § 43 včetně nadpisu zní: 

„§ 43 

Sčítání hlasů okrskovou a zvláštní okrskovou volební komisí 

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 

volební strany, přičemž vyloučí neplatné hlasy voliče z důvodů stanovených zákonem 

o správě voleb. Dále posoudí a následně sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány 

jednotlivým kandidátům. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 

kandidátům, jedná se o platný hlas pro volební stranu; k přednostním hlasům se však 

nepřihlíží.“. 

 

36. V § 44 se odstavce 1 a 4 zrušují. 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 

 

37. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „komise“ vkládají slova „a zvláštní 

okrskové volební komise“. 

 

38. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „ve volebním okrsku“ zrušují a slova „ze seznamu pro 

volby do Evropského parlamentu“ se nahrazují slovem „voličů“. 

 

39. V § 44 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz, 
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e) počet otevřených doručovacích obálek pro korespondenční hlasování nebo 

hlasování v předstihu, z toho počet odložených doručovacích obálek,“. 

 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena f) až i). 

 

40. V § 44 odst. 1 písm. g) a v § 48 odst. 2 a 5 se slova „politickou stranu, politické hnutí 

nebo koalici“ nahrazují slovy „volební stranu“. 

 

41. V § 44 odst. 1 písm. i) se slova „komisi, usnesení, která komise“ nahrazují slovy 

„komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která“. 

 

42. V § 44 odst. 2 se text „2 písm. f)“ nahrazuje textem „1 písm. h)“ a za slova „okrsková 

volební komise“ se vkládají slova „nebo zvláštní okrsková volební komise“. 

 

43. V § 44 odst. 2 se za slova „okrskové volební komise“ vkládají slova „nebo zvláštní 

okrskové volební komise“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „; případně 

použije pomocné sčítací archy poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“. 

 

44. § 45 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

45. V § 47 odst. 1 se slova „u pověřených obecních úřadů podle § 45“ nahrazují slovy 

„a zvláštních volebních okrsků“. 

 

46. V § 47 odst. 1 a v § 59 odst. 8 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ 

nahrazují slovy „volební strany“. 

 

47. V § 47 odst. 2 a v § 59d odst. 4 se slova „politická strana, politické hnutí a koalice“ 

nahrazují slovy „volební strana“. 

 

48. V § 48 odst. 1 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy 

„volebních stran“ a slova „podle § 24“ se zrušují. 

 

49. V § 48 odst. 2, § 54 odst. 1 a 2 a v § 59c odst. 3 se slova „politické strany, politického 

hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“. 

 

50. V § 48 odst. 3 a v § 59d odst. 3 písm. a) a c) se slova „politické straně, politickému 

hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební straně“. 

 

51. V § 48 odst. 4 a 7, § 49 odst. 2 písm. h), § 59 odst. 4 a v § 59f odst. 1 písm. b) se slova 

„politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

52. V § 48 odst. 6, § 57 odst. 3, § 59b odst. 2, § 59c odst. 1, § 59d odst. 1 větě první 

a v § 59d odst. 2 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují 

slovy „volební strana“. 
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53.  V § 49 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „Zápis podepisují všichni přítomní 

členové Státní volební komise. Člen Státní volební komise může při podpisu zápisu 

o výsledku voleb učinit výhradu. Výhrada se uvádí v samostatné příloze k zápisu.“. 

 

54. V § 49 odst. 2 písm. a) se slova „ze seznamů pro volby do Evropského parlamentu“ 

nahrazují slovem „voličů“. 

 

55. V § 49 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d až f), která znějí: 

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz, 

e) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro korespondenční hlasování, 

z toho počet odložených doručovacích obálek, 

f) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu, z toho 

počet odložených doručovacích obálek,“. 

 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena g) a h). 

 

56. V § 49 odst. 2 se na začátek písmene g) vkládá slovo „celkový“ a slova „politickou 

stranu, politické hnutí a koalici“ se nahrazují slovy „volební stranu“. 

 

57.  V § 49 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

zní: „i) seznam volebních stran, které získaly nejméně 1 procento z celkového počtu 

platných hlasů; v případě koalice se uvede i její složení.“. 

 

58. V § 49 se odstavec 3 zrušuje. 

 

59. § 50 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

60. V § 52 odst. 3 se za slovo „mandátu“ vkládají slova „z důvodů podle odstavce 1 písm. 

b), c) a f)“ a slova „mandát zanikl“ se nahrazují slovy „nastal důvod pro zánik 

mandátu“. 

 

61. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 „(4) Mandát poslance Evropského parlamentu podle odstavce 3 zaniká dnem, kdy 

marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 57 odst. 3 nebo dnem právní moci 

rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení podle odstavce 3 zrušeno.“. 

 

62. V § 54 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Náhradník získává mandát dnem 

bezprostředně následujícím po dni, v němž zanikl mandát poslance Evropského 

parlamentu, za něhož náhradník nastupuje. Náhradník nastupuje i v případě, kdy soud 

shledá důvodným návrh na neplatnost volby kandidáta (§ 57 odst. 1).“. 

 

63. V § 54 se odstavec 5 zrušuje.  
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Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

 

64. § 55 a 56 se zrušují. 

 

65. V § 57 odst. 1 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž“ 

nahrazují slovy „volební strana, jejíž“. 

 

66. V § 58 odst. 1 se slova „56 a“ zrušují. 

 

67. V § 58 odst. 2 se slova „seznamu voličů, registrace,“ zrušují a slovo „voleb“ se 

nahrazuje slovy „volby kandidáta“. 

 

68.  V části první v nadpisu hlavy IX se slova „, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH 

VOLEBNÍCH KOMISÍ“ zrušují. 

 

69. V § 59 odst. 1 a 6 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo 

jejich“ nahrazují slovy „volební strany anebo jejího“. 

 

70. V § 59 odst. 2 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich 

kandidáta anebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany anebo jejího 

kandidáta“. 

 

71. V § 59 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“)“. 

 

72. V § 59 odst. 5 se slova „, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích“ 

nahrazují slovy „ a volebních stranách“. 

 

73. V § 59 odst. 6 se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy 

„volební strany“. 

 

74. V § 59 odst. 8 se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ nahrazují 

slovy „volebním stranám“. 

 

75. V § 59 odst. 9 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice“ nahrazují slovy 

„volební strany“. 

 

76. V § 59 odst. 10 se za slovo „komisí“ vkládají slova „a zvláštních okrskových 

volebních komisí“. 

 

77. V § 59a odst. 1 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny“ 

nahrazují slovy „volební strana je povinna“. 

 

78. V § 59a odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4QC5)



45 

 

 

79. V § 59c odst. 2 se slova „politická strana, politické hnutí, koalice“ nahrazují slovy 

„volební strana“. 

 

80. V § 59c odst. 3 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich“ 

nahrazují slovy „volební strany anebo jejího“. 

 

81. V § 59d odst. 1 větě druhé a v § 59d odst. 3 písm. c) se slova „politická strana, 

politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“. 

 

82. V § 59d odst. 5 se slova „politická strana, politické hnutí a koalice“ nahrazují slovy 

„volební strany“. 

 

83. V § 59f odst. 1 písm. a) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic“ 

nahrazují slovy „volebních stran“. 

 

84.  V § 59f odst. 1 písm. d) se slova „správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob a ukládá sankce“ nahrazují slovy „ukládá správní tresty“.  

 

85.  V § 59f se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

86. § 61 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

87. V části první v nadpisu hlavy X se slova „A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT“ zrušují. 

 

88. § 62 až 63a včetně nadpisů znějí: 

„§ 62 

 

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob 

 

 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním 

registru Úřadu, 

b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce 

nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani, 

c) v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení 

v neprospěch kterékoliv kandidující volební strany anebo jejího kandidáta obsahovaly 

informaci o zadavateli a zpracovateli, 

d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením nebo 

názvem a zkratkou a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době 

počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením 
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hlasování, 

f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e 

odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e 

odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní 

prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 

stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede 

v rozporu s § 59e odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň 

podle § 59e odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12. 

 

 (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve více než 

jednom členském státě, nebo 

b) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou. 

 

 (3) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), 

b) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 

c) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1. 

 

§ 63 

 

Přestupky politických stran a politických hnutí 

 

 (1) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí 

zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky 

volební kampaně, 

b) v rozporu s § 59a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59a odst. 

2, 

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 59a odst. 3, 

d) v rozporu s § 59a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na 

volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o přestupku týkajícím se porušení pravidel 

financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků 

voleb, 

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 59a 

odst. 6, 

f) zruší volební účet v rozporu s § 59a odst. 7, 

g) v rozporu s § 59b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně, 

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 59b odst. 3, 
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i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 59b odst. 4, 

j) v rozporu s § 59c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Evropského 

parlamentu nepřesáhly stanovenou částku, 

k) v rozporu s § 59c odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se 

zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné 

plnění, nebo 

l) nesplní některou z povinností podle § 59d související se zveřejněním údajů o financování 

volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů 

o účetnictví Úřadu. 

 

 (2) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo l), 

b) od 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo k), 

c) od 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f) 

nebo g), 

d) od 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na 

volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j). 

 

§ 63a 

 

Společná ustanovení k přestupkům 

 

 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 62 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 63 odst. 1, 

b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 62 odst. 1 písm. e), 

c) pověřený obecní úřad, jde-li o přestupek podle § 62 odst. 2. 

 

 (2) K řízení o přestupku je místně příslušný 

a) krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku bydliště, je-li fyzickou 

osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, 

b) pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku bydliště. 

 

 (3) Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad a nelze jej přezkoumat ani 

vpřezkumném řízení.“. 

 

CELEX 32018D0994 

 

89. § 64 se včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje. 

 

90. § 65 včetně nadpisu zní: 

„§ 65 

Příspěvek na úhradu volebních nákladů 

   

(1) Volební straně, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu 
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platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu poskytnut 

příspěvek 30 Kč.  

  

(2) V případě koalice vyplatí Ministerstvo financí příspěvek na úhradu 

volebních nákladů politickým stranám nebo politickým hnutím, které tvoří koalici, 

rovným dílem nebo podle dohody o podílu členů koalice na volebním výsledku, byla-

li dohoda doručená Ministerstvu financí do posledního dne lhůty pro registraci 

kandidátních listin.  

 

(3) Ministerstvo vnitra oznámí neprodleně Ministerstvu financí změnu 

výsledků voleb na základě soudního přezkumu, pokud má změna vliv na výplatu 

příspěvku na úhradu volebních nákladů.“. 

 

91. § 66 až 68 se včetně nadpisu zrušují. 

 

92. § 70 zní: 

„§ 70 

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou způsob složení a vrácení příspěvku na volební 

náklady.“. 

 

 

Čl. VIII 

Přechodná ustanovení 

 

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

poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely kontroly financování volební 

kampaně, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí 

do 31. prosince 2024. 

 

3. Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely vedení seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu podle zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí do uplynutí 9 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti zákona o správě voleb. 
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ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 

prezidenta republiky) 

 

Čl. IX 

 

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

(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., 

zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 38/2019 

Sb. a zákona č.   /2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 se slova „, podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, 

vyhlašování a provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku a soudní 

přezkum“ nahrazují slovy „a některá pravidla organizace volby a rozsahu soudního 

přezkumu. Pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb“. 

 

2. § 2 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje. 

 

3. V § 3 odst. 1 větě první se slova „uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby 

prezidenta ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlášením rozhodnutí o vyhlášení 

volby prezidenta ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“. 

 

4. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

 

5. V § 4 odst. 1 se slova „alespoň druhý“ nahrazují slovy „nejpozději v“. 

 

6. V § 4 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje a zároveň se zrušuje 

označení odstavce 1. 

 

7.  § 5 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

8. V části první se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 11 zrušuje. 

 

9. § 21 včetně nadpisu zní: 

„§ 21 

Podání kandidátní listiny 

(1) Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet navrhujících poslanců nebo 

nejméně deset navrhujících senátorů, anebo navrhující občan, který dosáhl věku 18 let, 

podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta 

republiky. 
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(2) Poslanec nebo senátor může být účasten ve více skupinách navrhujících poslanců 

nebo navrhujících senátorů podle odstavce 1. 

(3) K zániku mandátu navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů anebo 

postavení navrhujícího občana, ke kterému došlo po podání kandidátní listiny, se nepřihlíží. 

(4) Není-li podána žádná nebo pouze jedna kandidátní listina nebo není-li 

zaregistrována žádná nebo pouze jedna kandidátní listina, koná se nová volba prezidenta. 

O této skutečnosti Ministerstvo vnitra neprodleně informuje předsedu Senátu, a není-li funkce 

předsedy Senátu obsazena, předsedu Poslanecké sněmovny.“. 

 

10. § 22 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

11. V § 24 odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

12. V § 24 odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

 

13. V nadpisu § 25 se slovo „Náležitosti“ nahrazuje slovy „Zvláštní náležitosti“. 

 

14. V § 25 se odstavce 1 a 2 zrušují. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4. 

 

15. V § 25 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“. 

 

16. V § 25 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“. 

 

17. V § 25 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) K petici nebo části petice podané po lhůtě pro podání kandidátní listiny se 

nepřihlíží. Vady v petici nelze zhojit.“. 

 

18. § 26 a 27 se včetně nadpisů zrušují. 

 

19. V § 28 se odstavce 1 až 3, 5 a 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4. 

 

20. V § 28 se věty druhá a třetí zrušují. 

 

21. § 29 až 32 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13 až 15 zrušují. 

 

22. § 33 včetně nadpisu zní: 

„§ 33 

Voličský průkaz 

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče 
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o hlasování v jiném okrsku v seznamu voličů může volič ve volbě prezidenta hlasovat 

v kterémkoli volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku.“. 

 

23. § 34 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

24. V § 35 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“)“. 

 

25. V § 35 odst. 7 se slova „podle § 27“ zrušují. 

 

26. V § 38b se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

27. V § 38b písm. d) se slova „správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

a ukládá sankce“ nahrazují slovy „ukládá správní tresty“. 

 

28. § 39 až 41 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 až 19 zrušují. 

 

29. V nadpisu § 42 se slova „ve volební místnosti“ zrušují.  

 

30. V § 42 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

31. § 43 až 48 se včetně nadpisů zrušují. 

 

32. V § 49 se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4. 

 

33. V § 49 se slova „posoudí hlasovací lístky, poté“ a věta druhá zrušují a za slova „sečte 

je“ se vkládají slova „, přičemž vyloučí neplatné hlasy voliče z důvodů stanovených 

zákonem o správě voleb“. 

 

34. § 50 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

35. V § 51 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 

36. V § 51 písm. c) se slova „ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu, nebo 

ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem“ nahrazují slovem „voličů“. 

 

37. V § 51 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí: 

„e) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz, 

f) počet otevřených doručovacích obálek pro korespondenční hlasování nebo 

hlasování v předstihu, z toho počet odložených doručovacích obálek,“. 

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena g) až i). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4QC5)



52 

 

38. § 52 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

39. V § 53 odst. 1 se slova „na pracovištích u pověřených obecních úřadů a na pracovišti 

Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí“ a slova „podle § 52“ 

zrušují. 

 

40. V § 53 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větami „Zápis podepisují všichni přítomní 

členové Státní volební komise. Člen Státní volební komise může při podpisu zápisu 

o výsledku voleb učinit výhradu. Výhrada se uvádí v samostatné příloze k zápisu.“. 

 

41. V § 53 odst. 3 písm. c) se slova „ze stálých seznamů, ze zvláštních seznamů a ze 

zvláštních seznamů vedených zastupitelským úřadem“ nahrazují slovem „voličů“. 

 

42. V § 53 odst. 3 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až h), která znějí: 

„f) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz, 

g) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro korespondenční hlasování, 

z toho počet odložených doručovacích obálek, 

h) celkový počet otevřených doručovacích obálek pro hlasování v předstihu, z toho 

počet odložených doručovacích obálek,“. 

 

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena i) až k). 

 

43. V § 54 se za slova „je zvolen“ vkládají slova „ v prvním kole“. 

 

44.  V § 56 odst. 3 větě první se za slovo „vzdá“ vkládají slova „a nezůstanou alespoň 2 

kandidáti“. 

 

45. V § 56 odst. 4 se slova „uvedené v § 27 odst. 1“ nahrazují slovy „pro vzdání se 

kandidatury“. 

 

46. V § 56 odst. 5 se slova „se postupuje podle § 28 odst. 3 a 4 s tím, že“ nahrazují slovy 

„se tisknou“ a slova „budou vytištěny“ se zrušují. 

 

47. V § 56 odst. 5 se věty druhá a čtvrtá zrušují. 

 

48. V § 56 odst. 6 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“. 

 

49. V § 57 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 

50. § 58 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

51. V § 59 odst. 2 až 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“. 
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52. § 60 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

53. V části první nadpis hlavy VI zní: 

„PŘESTUPKY“. 

 

54. § 62 až 64 včetně nadpisů znějí: 

„§ 62 

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním 

registru Úřadu, 

b) v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení 

v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci 

o zadavateli a zpracovateli, 

c) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením nebo 

názvem a sídlem a evidenčním číslem registrované třetí osoby, 

d) v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce 

nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani, 

e) v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době 

počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování, 

f) v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 

6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6, 

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a 

odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní 

prostředky na volební účet, 

h) v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly 

stanovenou částku, 

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede 

v rozporu s § 38a odst. 10, 

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň 

podle § 38a odst. 11, nebo 

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12. 
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 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč. 

 

§ 63 

Přestupky kandidáta na funkci prezidenta republiky 

 (1) Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 24 odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 24 odst. 2, 

b) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 24 odst. 3, 

c) v rozporu s § 24 odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na 

volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o přestupku týkajícím se porušení pravidel 

financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků 

voleb, 

d) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 24 

odst. 6, 

e) zruší volební účet v rozporu s § 24 odst. 7, 

f) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební 

kampaně, 

g) v rozporu s § 36 odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně, 

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 36 odst. 3, 

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 36 odst. 4, 

j) v rozporu s § 37 odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volbu prezidenta 

nepřesáhly stanovenou částku, 

k) v rozporu s § 37 odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se 

zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné 

plnění, nebo 

l) nesplní některou z povinností podle § 38 související se zveřejněním údajů o financování 

volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů 

o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu. 

 (2) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo l), 

b) od 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo k), 
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c) od 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) 

nebo g), 

d) od 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na 

volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j). 

§ 64 

Společná ustanovení k přestupkům 

 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 62 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 63 odst. 1, 

b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 62 odst. 1 písm. e). 

 (2) K řízení o přestupku je místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má 

podezřelý z přestupku bydliště, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou. 

 (3) Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad a nelze jej přezkoumat ani 

v přezkumném řízení.“. 

 

55.  § 65 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

56. V § 66 odst. 1 se slova „občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu 

vedeného zastupitelským úřadem“ nahrazují slovem „volič“. 

 

57. V § 68 se slova „65 a“ zrušují. 

 

58. V části první se hlava VIII včetně nadpisu zrušuje. 

 

Čl. X 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Zákon č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije ve volbě vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely kontroly financování volební 

kampaně, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí 

do 31. prosince 2024. 

 

3.  Ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely vedení zvláštního seznamu 

voličů podle zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použijí do uplynutí 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona 

o správě voleb. 
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4. Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022, 

v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení 

o registraci kandidátních listin a při sestavování okrskových volebních komisí 

a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V těchto volbách se použijí také 

ustanovení o oprávnění k přístupu k údajům pro účely registrace kandidátních listin 

a kontroly petic podle zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

5. Do dne nabytí účinnosti zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se Sbírkou 

zákonů a mezinárodních smluv rozumí Sbírka zákonů. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

 

Čl. XI 

 

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona 

č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona 

č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 

č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. 

a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 20 odst. 4 se slova „na kandidátní listině koalice nebo sdružení stran a hnutí 

a nezávislých kandidátů“ zrušují. 

 

2. V § 20 odst. 9 se slova „nebo sdružení stran a hnutí a nezávislých kandidátů“ zrušují. 

 

3. V § 20a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ministerstvo vnitra oznámí neprodleně 

Ministerstvu financí změnu výsledků voleb na základě soudního přezkumu, pokud má 

změna vliv na výplatu státních příspěvků.“. 

 

4. V § 20b odst. 3 se slova „nebo nastupuje-li náhradník, který kandidoval za jinou stranu 

nebo hnutí na kandidátní listině sdružení stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů než 

člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který kandidoval na téže kandidátní listině 

a jehož mandát se uprázdnil,“ zrušují. 
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Čl. XII 

Přechodné ustanovení 

 

 Zákon č. 424/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije při výplatě státních příspěvků na mandát vzniklých ve volbách vyhlášených 

po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

 

Čl. XIII 

 

V § 3 odst. 1 písm. b) bodu 20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonného opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „členů 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise a“. 

 

Čl. XIV 

Přechodné ustanovení 

 

Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije při výplatě zvláštních odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise 

nebo zvláštní okrskové volební komise za volby vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 

 

Čl. XV 

 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 

č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 

zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona 

č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., 

zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona 

č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., 

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 

č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona 

č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
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zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 

č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., 

zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 158 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. 

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 

2. V § 158 odst. 8 se písmeno w) zrušuje. 

Dosavadní písmena x) až z) se označují jako písmena w) až y). 

3. § 158c se zrušuje. 

 

 

Čl. XVI 

Přechodné ustanovení 

 

Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně údaje o zápisu 

cizince do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí nebo do seznamu 

voličů pro volby do Evropského parlamentu postupuje podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění 

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o obcích 

 

Čl. XVII 

 

 V § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona 

č. 313/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 234/2006 Sb., se odstavec 2 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 
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ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o hlavním městě Praze 

 

Čl. XVIII 

 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., 

zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 

Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona 

č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., 

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona 

č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 

zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona 

č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona 

č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 

zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., 

zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se 

mění takto: 

 

1.  V § 48 se odstavec 3 zrušuje. 

 

 

2.  V § 88 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.  

 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

Změna zákona o soudním řádu správním 

 

Čl. XIX 

 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona 

č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., 

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona 

č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., 

zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., 

zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., 

zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., 

zákona č. 38/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 
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1. § 88 včetně nadpisu zní:  

„§ 88 

Ochrana ve věcech voličů 

 (1) Jestliže obecní úřad neodstraní chyby nebo nedostatky v seznamu voličů, může se 

osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla obecního úřadu, který neodstranil 

chyby nebo nedostatky, s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění 

seznamu voličů. 

 (2) Jestliže obecní úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, nezaznamená 

v informačním systému správy voleb údaj o hlasování voliče v jiném volebním okrsku nebo 

neprovede výmaz údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku, může se osoba tím 

dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla obecního úřadu s návrhem na vydání rozhodnutí 

ke zjednání nápravy.  

 (3) Jestliže zastupitelský úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, 

nevyhoví žádosti o zápis údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku, nezaznamená 

v informačním systému údaj o hlasování v jiném volebním okrsku nebo nevyhoví žádosti o 

vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování, může se osoba tím dotčená obrátit na 

soud příslušný podle sídla Ministerstva zahraničních věcí s návrhem na vydání rozhodnutí ke 

zjednání nápravy.  

 (4) Účastníky řízení jsou navrhovatel a správní orgán uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3. 

V řízení podle odstavce 1 je účastníkem i Ministerstvo vnitra a obecní úřad, který způsobil 

v seznamu voličů napadenou chybu nebo nedostatek. 

 (5) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří pracovních dnů poté, kdy návrh 

došel soudu.“. 

 Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje. 

2. V § 89 odst. 1 písm. a) se slova „nebo odmítl přihlášku k registraci“ zrušují. 

 

3. V § 89 odst. 1 písm. c) se slova „nebo přihlášku k registraci“ zrušují. 

 

4. V § 89 odst. 2 se slova „politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice (dále jen 

„politická strana“), nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení 

politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jestliže podali 

kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen 

„Senát“), nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, 

anebo při volbě prezidenta republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset 

senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který 

navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo kandidát uvedený na kandidátní 

listině, která byla odmítnuta,“ nahrazují slovy „volební strana, která podala kandidátní 

listinu a ve volbě prezidenta i kandidát“ a slova „nebo přihlášku k registraci“ se 
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zrušují. 

 

5. V § 89 odst. 3 se slova „politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení 

politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, které podalo 

kandidátní listinu, nebo ten, kdo byl rozhodnutím správního orgánu z této kandidátní 

listiny vyškrtnut,“ nahrazují slovy „volební strana, která podala kandidátní listinu, 

nebo ten, kdo byl z této kandidátní listiny vyškrtnut,“. 

 

6. V § 89 odst. 4 se slova „politická strana, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých 

kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

kandidátů, které podalo kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu nezávislý kandidát 

nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, anebo při volbě prezidenta 

republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli 

kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na 

funkci prezidenta republiky, volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat 

vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné politické strany, 

nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran 

nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, nejméně dvaceti poslanců nebo 

nejméně deseti senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo 

občana, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo zrušení registrace 

přihlášky jiného kandidáta“ nahrazují slovy „volební strana, která podala kandidátní 

listinu, domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné volební 

strany“. 

 

7. V § 89 odst. 5 větě první se slovo „patnácti“ nahrazuje slovem „čtrnácti“ a část věty za 

středníkem se včetně středníku zrušuje. 

 

8. V § 90 odst. 1 se slova „, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení 

nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí 

a nezávislých kandidátů“ nahrazují slovy „nebo volební strana“. 

 

9. V § 90 odst. 2 se slova „politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení 

politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž“ nahrazují 

slovy „volební strana, na jejíž“. 

 

10. V § 90 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Rozhodnutí o neplatnosti volby 

kandidáta zašle soud Státní volební komisi nejpozději do dvou pracovních dní 

po nabytí právní moci.“. 

 

11. V § 90 odst. 5 se slova „občan, nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, 

kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, anebo občan, který navrhl“ 

nahrazují slovy „volební strana, která navrhla“ a slova „nejméně dvacet poslanců nebo 

nejméně deset senátorů, na jimiž podané kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož 

volba byla napadena, nebo občan, na jehož“ se nahrazují slovy „volební strana, na 
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jejíž“. 

 

12. V § 91 odst. 1 se slova „nebo politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo 

sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, na jejichž“ nahrazují slovy 

„volební strana, na jejíž“. 

 

Čl. XX 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Zákon č. 150/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije při soudním přezkumu voleb vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

2. Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně ochrany 

ve věcech seznamů voličů postupuje podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném 

do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST DVANÁCTÁ 

Změna zákona o místním referendu a o změně některých zákonů 

 

Čl. XXI 

 

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona 

č. 58/2014 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 29 se slova „ze stálého seznamu“ a slova „a dodatku stálého seznamu voličů 

vedených“ zrušují. 

 

2. Poznámka pod čarou č. 19 zní: 

„19) Zákon č.    /2020 Sb., o správě voleb.“. 

 

Čl. XXII 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Zákon č. 22/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije v místním referendu vyhlášeném po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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2. Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně výpisu 

ze stálého seznamu voličů a dodatku ke stálému seznamu voličů pro účely místního 

referenda postupuje podle zákona č. 22/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna školského zákona 

Čl. XX 

V § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., se za větu 

první vkládá věta „Jestliže je v budově školy umístěna volební místnost podle zákona 

o správě voleb, může ředitel školy vyhlásit pro žáky volný den v rozsahu nezbytném pro 

zajištění řádného průběhu hlasování; tento volný den se do počtu volných dnů podle věty 

první nezapočítává.“. 

 

Čl. XXIV 

Přechodné ustanovení 

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

Čl. XXV 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., 

zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona 

č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., 

zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona 

č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona 

č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., 

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona 

č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., 

zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona 

č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., 

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 

Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 
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č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 

zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona 

č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 

zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 

č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., 

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 

č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 

Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., 

zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., 

zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona 

č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., 

zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona 

č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 

zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona 

č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., 

zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona 

č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., 

zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., 

zákona, č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona 

č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., 

zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona 

č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., 

zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona 

č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 

zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona 

č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., 

zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona 

č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., 

zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona 

č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., 

zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona 

č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., 

zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona 

č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., se 

mění takto: 

1. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, s výjimkou založení 

elektronické petice podle zákona o správě voleb“. 

2. V příloze se za položku 25a vkládá nová položka 25b, která zní: 
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„Položka 25b 

Založení elektronické petice v nástroji pro sestavování elektronických petic podle zákona 

o správě voleb: 

a) pro volby do zastupitelstev obcí        Kč 2 000 

b) pro volby do Senátu         Kč 2 000 

c) pro volbu prezidenta republiky        Kč 10 000 

 

Poznámka: 

Poplatek je příjmem kontaktního místa veřejné správy.“. 

 

 

ČÁST PATNÁCTÁ 

Změna zákona o základních registrech 

 

Čl. XXVI 

 

V zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., 

zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 

zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona 

č. 303/2017 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb., se § 21 zrušuje. 

 

 

Čl. XXVII 

Přechodné ustanovení 

 

Zákon č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

Změna zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů 

 

Čl. XXVIII 

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 30 se slova „ze stálého seznamu“ a slovo „vedeného“ zrušují. 
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2. Poznámka pod čarou č. 16 zní: 

„16) Zákon č.    /2020 Sb., o správě voleb.“. 

 

Čl. XXIX 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Zákon č. 118/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije v krajském referendu vyhlášeném po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně výpisu ze stálého 

seznamu voličů pro účely krajského referenda postupuje podle zákona č. 118/2010 Sb., 

ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. XXX 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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