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Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o správě voleb 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 18. října 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 

18. listopadu 2019 (20 pracovních dní). 

 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: Liberecký kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Nejvyšší 

správní soud (NSS), Hlavní město Praha (HMP), Úřad vlády - zmocněnkyně vlády pro lidská práva (KLP), Svaz měst a obcí České republiky 

(SMOČR), Český statistický úřad (ČSÚ), Jihomoravský kraj, Ministerstvo spravedlnosti (MSp), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo financí (MF), Úřad vlády - odbor kompatibility (OKOM), Sdružení místních samospráv 

(SMSČR) 

 

 

Výlučně doporučující připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo obrany (MO), Ministerstvo pro místní rozvoj 

(MMR), Kancelář prezidenta republiky (KPR), Středočeský kraj, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Ministerstvo zemědělství (MZ), 

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Královéhradecký kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

(MPO), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

 

Bez připomínek: Národní bezpečnostní úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká národní banka, Úřad národní rozpočtové rady, Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo zdravotnictví, Český baňský 

úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Hospodářská komora, Správa státních hmotných rezerv, Ministerstvo dopravy, 

Nejvyšší soud, Kraj Vysočina, Ústecký kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad vlády ČR – Vedoucí úřadu vlády, Národní úřad pro 

kybernetickou a informační bezpečnost, Karlovarský kraj, Ministerstvo kultury, Bezpečnostní informační služba, Plzeňský kraj, Zlínský kraj, 

Moravskoslezský kraj 

 

 

Ustanovení  Z/

D 

Připomínkové 

místo 

Uplatněná připomínka Návrh vypořádání 

00 obecně Z MF Obecně k vyhlašování výsledků voleb 

V souvislosti s volbami vzniká politickým stranám a politickým hnutím nárok na některé 

příspěvky ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o příspěvek na činnost a příspěvek  

Akceptováno. Do sdělení 

Státní volební komise 

v dotčených volebních 
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na podporu činnosti politického institutu (§ 20 zákona č. 424/1991 Sb.), příspěvek na úhradu 

volebních nákladů za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 85 zákona č. 247/1995 

Sb.), příspěvek na úhradu volebních nákladů za výsledky voleb do Evropského parlamentu (§ 

65 zákona č. 62/2003 Sb.).  

Pro zjištění nároku politické strany nebo politického hnutí na státní příspěvek jsou zásadní 

údaje o celkovém počtu platných hlasů, o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé 

politické strany, politická hnutí nebo koalice v absolutním a procentním vyjádření na dvě 

desetinná místa (nárok na státní příspěvky vzniká až při dosažení konkrétního procenta 

platných hlasů). V případě koalic je pro výpočet příspěvku na mandát zásadní informace, za 

kterou politickou stranu nebo politické hnutí byl poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje a 

člen zastupitelstva hlavního města Prahy zvolen na kandidátní listině koalice.  

Podle § 3 odst. 2 návrhu zákona o správě voleb je volební stranou je ten, kdo je podle zákona 

o volbách oprávněn podat kandidátní listinu. Na rozdíl od politických stran a politických 

hnutí, které jsou právnickými osobami (§ 3 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v 

politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů), volební strany 

právní subjektivitu nemají. Subjektem práva, tj. příjemcem státních příspěvků, může být 

pouze politická strana nebo politické hnutí. Uvedení údajů pouze za volební stranu tak 

nemusí mít dostatečnou vypovídací hodnotu pro stanovení výše příspěvku. 

Požadujeme proto, aby výše uvedené údaje nezbytné pro zjištění nároku politické 

strany a politického hnutí na příspěvek na úhradu volebních nákladů byly 

zveřejňovány sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

v souvislosti s vyhlášením výsledků voleb podle : 

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

některých dalších zákonů,  

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

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

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

Případně je třeba nalézt jiný mechanismus, který zajistí dostatečné podklady pro poskytování 

příspěvků v souvislosti s volbami (nevylučujeme např. zapracování do zákona o správě 

voleb). 

Navrhujeme, aby tato problematika byla ještě projednána na separátním jednání 

s  Ministerstvem financí tak, aby bylo dosaženo oboustranně přijatelného řešení. 

zákonech, které jsou 

uveřejňovány ve Sb., budou 

zakotveny i všechny 

relevantní údaje pro výplatu 

příspěvků.  
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00 obecně Z MŽP K materiálu s názvem „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o správě voleb“ (Vaše č. j.: MV-113306-4/LG-2019), který byl vložen do eKLEPu 

dne 18. října 2019, uvádím, že tento tzv. změnový zákon zapracovává do právního řádu i ta 

ustanovení současně předkládaného návrhu zákona o správě voleb, která jsou předmětem 

našich zásadních připomínek. S promítnutím těchto ustanovení v jejich stávající podobě 

proto nesouhlasíme. 

 

Viz vypořádání připomínek 

k zákonu o správě voleb. 

00 obecně Z Olomoucký 

kraj 

Navrhujeme koncepčně sjednotit úpravu způsobu hlasování v jednotlivých volebních 

zákonech. Navrhovaná novela zákona o volbách do Parlamentu ČR ponechává stávající 

vyjádření zákona o vkládání jednoho hlasovacího lístku do úřední obálky v prostoru pro 

úpravu volebních lístků (§ 39, § 68). Stejná úprava je obsažena rovněž v návrhu novely 

zákona o volbách do Evropského parlamentu (§ 37) a zákona o volbě prezidenta republiky (§ 

42, zde však s odchylkou v podobě vynechání textu o prostoru pro úpravu hlasovacích 

lístků).  

Oproti tomu v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů dochází k vypuštění totožné 

formulace ze stávajícího znění a jejímu nahrazení formulací „Volič na hlasovacím lístku, 

který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním….“ (§ 32). V rámci zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí rovněž obdobný text schází. Adekvátní dosavadní formulace obsažená 

v první větě § 34 odst. 5 (nově odstavce 4) je vypuštěna. 

Máme za to, že odlišnost úpravy stejné problematiky (byť jde jen o pojetí jazykového 

vyjádření) není vhodná a mělo by dojít ke sjednocení úprav. 

Akceptováno. Zbytečné 

rozdíly budou odstraněny. 

 

 

00 obecně Z Pardubický 

kraj  

 

Navrhujeme, aby v rámci oprav kandidátní listiny bylo možné zhojit alespoň formální 

náležitosti petice v jejím záhlaví (na každém listu petice), bude-li ze záhlaví dostatečně 

zřejmé, o podporu kterého kandidáta či které volební strany (v případě sdružení nezávislých 

kandidátů v komunálních volbách) se v daných volbách jedná. Navrhovaná znění příslušných 

volebních zákonů striktně určují, že vady v petici nelze zhojit, což se týká i obecných 

náležitostí petice v jejím záhlaví. V takovém případě i drobná vada v záhlaví petice by mohla 

být v konečném důsledku důvodem pro vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, 

čímž by byla kandidující volební strana z volebního procesu nevratně vyloučena. 

  

Neakceptováno. Náležitosti 

záhlaví nelze zhojit zpětně 

proto, že musely být na petici 

již v době jejího podpisu 

petentem, aby jeho podpis 

mohl být považován za 

učiněný svobodně a vážně. 

Tzv. chyby v psaní a počtech 

nebudou považovány za vady 

petice. 
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Vyjádření k vypořádání 

Vysvětleno. Pardubický kraj 

od této připomínky ustoupil. 

00 obecně Z Pardubický 

kraj 

 

Jelikož dochází i k drobným technickým změnám zákona č. 118/2010 Sb. (o krajském 

referendu), dovolujeme si při této příležitosti poukázat na zcela neutěšenou situaci v případě 

organizace sčítání hlasů, při němž nelze využít výpomoc státu (konkrétně ČSÚ), resp. jeho 

již vybudovanou infrastrukturu technickou, programovou i personální, byť se jedná o sčítání 

v rozsahu území celého kraje. Konkrétně nelze využít systému sčítání hlasů prostřednictvím 

přebíracích míst u každého pověřeného obecního úřadu, což v praxi znamená, že výsledky ze 

všech místních komisí (tedy ze všech obcí) by musely být sváženy až do sídla krajské 

komise, což je z technického hlediska takřka nemyslitelné. Vůbec snadná by nebyla ani 

organizace sčítání hlasů u krajské komise, když krajský úřad v tomto směru nedisponuje 

odpovídajícím technickým a programovým vybavením či osobami pro takovou činnost 

odborně způsobilými. 

 

Neakceptováno. 

Návrh již jde značně nad 

rámec koncepčního záběru 

reformy. 

Lze však otevřít diskusi 

k tomuto tématu na úrovni 

Asociace krajů. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Pardubický kraj od této 

připomínky ustoupil. 

V prvním pololetí roku 2020 

bude iniciováno k této 

problematice samostatné 

jednání.  

01PAR 

027  

Z Olomoucký 

kraj 

Ustanovení § 27 odst. 2 v praxi znamená, že bude losovat pouze mezi Hlavním městem 

Prahou, Středočeským, Jihomoravským a Moravskoslezským krajem. Odpovídá to studiím, 

které vyhodnocovaly možnost ovlivnit volby voliči hlasujícími v zahraničí? V důvodové 

zprávě je uvedeno, že hlasy zaslané ze zahraničí zásadním způsobem neovlivní výsledky 

voleb v těchto krajích. Je otázkou, jestli voliči v zahraničí chtějí hlasovat jenom do počtu, 

nebo chtějí mít možnost něco ovlivnit.. 

Vysvětleno. Byly vybrány 

čtyři největší kraje. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Olomoucký kraj od této 

připomínky ustoupil.  

01PAR 

042 odst. 1 

písm. g) a 

h)  

Z Olomoucký 

kraj 

V předloženém návrhu se důsledně používá jednotný pojem volební strana, místo označení 

politická strana, politické hnutí, koalice. S tímto souhlasíme a navrhujeme, aby k použití 

pojmu volební strana došlo i v § 42 odst. 1 písm. g) a h) (dle nového označení) a to tak, že 

text „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ bude nahrazen textem „volební strana“. 

Akceptováno. 

01PAR 

053  

Z Liberecký kraj 

 

a) Za bod č. 79 navrhujeme doplnit NOVÝ BOD č. 80, který zní:  „80. V § 53 odst. 1 se slovo 

„druhým“ zrušuje.“.  V důsledku toho navrhujeme stávající body ČÁSTI PRVNÍ č. 80. – 

128. přečíslovat na č. 81. – 129. 

Akceptováno 
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ZDŮVODNĚNÍ: 

Jelikož § 2 odst. 2 a 3 návrhu zák. o správě voleb se zavádí pro všechny druhy hlasování 

jednodenní hlasování,  je třeba opravit i výše uvedené ust.. 

 

01PAR 

076  

Z Liberecký kraj 

 

b) Stávající bod 109 - navrhované znění § 76 odst. 4 „(4) Hlasovací lístky postupujících 

kandidátů musejí být vytištěny na papíru jiné barvy než pro první kolo.“ navrhujeme doplnit 

textem: „...Volič obdrží hlasovací lístky v den voleb ve volební místnosti.“  

 

ZDŮVODNĚNÍ: 

 

Jelikož v rámci připomínkového řízení k návrhu zák. o správě voleb  v § 15 návrhu zák.  

o správě voleb (úkoly obecního úřadu) navrhujeme změnit povinnost obecního úřadu 

„zajišťuje dodání přehledu volebních stran voličům“ na povinnost “zajišťuje dodání 

hlasovacích lístků voličům, nestanoví-li zákon jinak,“ v návrhu změnového zákona se tedy 

musí upravit  zák. o volbách do Parlamentu (v části voleb do Senátu), aby i nadále bylo tímto 

zákonem  stanoveno jinak – tedy že hlasovací lístky pro druhé kolo voliči obdrží ve volební 

místnosti. 

 

Neakceptováno.. ROZPOR 

Nedoručování hlasovacích 

lístků je upraveno v zákoně  

o správě voleb.  

 

  

01PAR 

076 odst. 3 

 

Z Olomoucký 

kraj 

Domníváme se, že uvedené ustanovení plně neřeší situaci, kdy se do druhého kola dostanou 2 

kandidáti, přičemž oba postoupí z prvního místa (získali stejný počet hlasů). V tomto případě 

by podle našeho názoru měl postoupit do druhého kola kandidát z prvního a druhého místa, a 

nikoli kandidát, který se umístil na třetím místě. 

Obdobná situace je dobře vyřešena v zákoně o volbě prezidenta (§ 56 odst. 3). Navrhujeme 

použít tento způsob úpravy i při volbách do Senátu PČR. 

Akceptováno. 

01PAR 

085  

Z MF Pro zjištění nároku na příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké 

sněmovny není postačující údaj sdělovaný Poslaneckou sněmovnou o počtu platných hlasů 

odevzdaných pro jednotlivé volební strany. V této souvislosti požadujeme podklad, ve 

kterém budou údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, 

politická hnutí nebo koalice uváděny v absolutním a procentním vyjádření na dvě desetinná 

místa (nárok na státní příspěvky vzniká až při dosažení konkrétního procenta platných hlasů). 

V případě koalic jsou nezbytné údaje o složení koalice, tj. jednotlivé politické strany a 

Akceptováno. 
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politická hnutí, které jsou členy koalice.  

Současně upozorňujeme, že ustanovení § 85 zákona č. 247/1995 Sb. neurčuje žádný způsob 

rozdělení příspěvku na úhradu volebních nákladů pro politické strany a politická hnutí 

sdružené v koalici, ani nestanovuje žádnou lhůtu k předkládání jakékoliv dohody (na rozdíl 

od § 20 zákona č 424/1991 Sb.). Bylo by žádoucí tuto úpravu do zákona doplnit. 

 

02ZK 044  Z MF V § 44 je navrhováno, aby výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašoval a uveřejňoval 

krajský úřad vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce 

krajského úřadu neprodleně po jeho podepsání.  

Požadujeme, aby celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů byly vyhlašovány sdělením 

Státní volební komise ve Sbírce zákonů. Pro zjištění nároku politické strany, politické hnutí 

na příspěvek na mandát člena zastupitelstva kraje jsou zásadní údaje o počtu získaných 

mandátů pro jednotlivé politické strany, politická hnutí. V případě koalic jsou nezbytné údaje 

o složení koalice.  V případě koalic je pro výpočet příspěvku na mandát zásadní informace, 

za kterou politickou stranu nebo politické hnutí byl člen zastupitelstva kraje zvolen na 

kandidátní listině koalice. 

 

Akceptováno. Celkové 

výsledky jsou jako doposud 

zveřejňovány Státní volební 

komisi ve Sbírce zákonů. 

Relevantní údaje budou 

doplněny.   

02ZK 048  Z Liberecký kraj 

 

a) Za bod č. 50 navrhujeme doplnit NOVÝ BOD č. 51, který zní:  „51. V § 48 odst. 2 písm. a) 

se slova „ve druhý den voleb“ nahrazují slovy „v den voleb“.“  

 

Akceptováno 

02ZK 048  

odst. 2 

písm. d) + 

050 3ZO 

odst. 1 

písm. b) 

Z Pardubický 

kraj 

 

V případě písemného vzdání se mandátu člena zastupitelstva kraje navrhujeme ponechat 

pouze prostý vlastnoruční podpis, resp. vypustit podmínku úředně ověřeného podpisu. To 

samé navrhujeme i v případě písemné rezignace na postavení náhradníka, jedná se  

o nadbytečnou administrativní zátěž, v praxi jsme nezaznamenali zneužití prostého podpisu 

v této souvislosti. 

 

Neakceptováno. ROZPOR 

Nově navržené formální 

náležitosti odpovídají 

závažnosti úkonu. 

 

  

02ZK 050  Z Liberecký kraj 

 

b) Za stávající bod č. 56 navrhujeme doplnit NOVÝ BOD, který zní:  „58. V § 50 písm. a) se 

slovo „druhým“ zrušuje.“ 

V důsledku výše uvedeného navrhujeme stávající body ČÁSTI DRUHÉ č. 51. – 97. 

přečíslovat  

na č. 52. – 99. 

Akceptováno 
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1

 Je tomu tak například v Belgii, Dánsku, Finsku, Estonsku, Nizozemsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku či Maďarsku.  

ZDŮVODNĚNÍ: 

Jelikož § 2 odst. 2 a 3 návrhu zák. o správě voleb se zavádí pro všechny druhy hlasování 

jednodenní hlasování,  je třeba opravit i výše uvedená ust.. 

 

03ZO 004 

odst. 1 

 

Z KLP Volby do zastupitelstev obcí jsou jedinými volbami, ve kterých je umožněna účast i cizincům 

pobývajícím trvale či přechodně v ČR. Jsou to však pouze ti cizinci, o kterých tak stanoví 

mezinárodní smlouva, což je v současnosti pouze Smlouva o fungování EU, která tak 

umožňuje volit pouze občanům jiných států EU. Osoba s trvalým pobytem, která není 

občanem jiného státu EU, je přitom v ČR povinna pobývat minimálně 5 let a být i jinými 

způsoby řádně sociálně začleněna, aby tento pobytový status získala. Zahrnutí do volebního 

procesu a takto do správy věcí veřejných alespoň na regionální a místní úrovni může 

integraci a začlenění do české společnosti významně prohloubit. Ostatně tejným způsobem 

cizince dlouhodoběji pobývající na svém území do správy věcí veřejných na nižších úrovních 

zahrnují i jiné země Evropské unie.1 

Požaduji proto cizincům z třetích zemí s povolením k trvalému pobytu umožnit účast ve 

volbách do zastupitelstev obcí bez podmínky úpravy v mezinárodní smlouvě. Stejně tak 

požaduji rozšířit podmínky pro účast ve volbách do zastupitelstev krajů a do 

zastupitelstva hlavního města Prahy a jejích městských částí. 

Neakceptováno. Vůči 

předmětným ujednáním 

smlouvy (kapitoly B a C) 

uplatnila ČR výhradu. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

03ZO 004 

odst. 1  

Z OKOM 1. Cizinec musí být držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k 

trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců a zároveň být přihlášen k pobytu v této obci. 

Požadujeme vysvětlit, který právní institut zákon označuje jako „přihlášen k pobytu“.  

2. Přestože při formulaci podmínky pro uplatnění volebního práv cizincem preferujeme užití 

termínu „bydliště“, který je v právním řádu ČR založen , a jeho obsah je shodný s termínem 

„bydliště“ ve směrnici 94/80/ES, jsme toho názoru, že i podmínka držení potvrzení o 

přechodném pobytu na území je z hlediska požadavků práva EU hájitelná. Předkladatel by 

však měl v důvodové zprávě více rozvést, z jakého důvodu se rozhodl pojem „bydliště“ 

nevyužít. 

Vysvětleno. Jedná se  

o institut podle zákona č. 

326/1999 Sb. Viz např. § 87r 

odst. 2. 

Bydliště není využito, neboť 

není evidováno v ISVS. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM od této připomínky 

ustoupil.  

03ZO 005 Z HMP Požadujeme slova „funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou Vysvětleno. Ve spojení 
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odst. 2 

 

zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního 

úřadu“ nahradit slovy „funkce člena zastupitelstva obce, městského obvodu a městské části je 

neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, 

krajského úřadu nebo finančního úřadu“. 

Odůvodnění: Podle našeho názoru je problematické dovozovat, že neslučitelnost pro členy 

zastupitelstva obcí se ve smyslu vymezení tohoto pojmu vztahuje i na členy zastupitelstva 

městských obvodů a městských částí, neboť jak odstavec 2, tak i odstavec 3 návrhu vymezují 

speciálně neslučitelnost členů zastupitelstva městských obvodů a městských částí.  

 

s novým § 1 odst. 4 

požadované pravidlo z § 56 

odst. 2 vyplývá. 

 

Vyjádření k vypořádání 

HMP od této připomínky 

ustoupilo.  

03ZO 005 

odst. 2  

Z Jihomoravský 

kraj 

§ 5 odst. 2 za slova „finančního úřadu“ doplnit slova „stavebního úřadu a matričního úřadu“.  

Stávající a navržená právní úprava spatřuje (kromě jiného) neslučitelnost funkce člena 

zastupitelstva obce ve funkci vykonávané zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního 

úřadu, krajského úřadu nebo finančního úřadu. Stavební nebo matriční úřady rovněž 

vykonávají přenesenou působnost pro obce zařazené do jejich správního obvodu. Některé ze 

stavebních a matričních úřadů jsou však pouze obcemi základního typu, proto např. v případě 

vedoucího stavebního úřadu obce základního typu, který je členem zastupitelstva obce 

náležejícího do jeho správního obvodu, dle našeho názoru dochází věcně k neslučitelnosti 

funkce, která však není zákonem ošetřena. 

Neakceptováno. Otázka 

neslučitelností zde zasluhuje 

samostatné jednání a řešení 

až v novém systému voleb do 

zastupitelstev obcí. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Vysvětleno.  

03ZO 022 

odst. 1 

 

Z HMP Požadujeme ve druhé větě stanovit dobu zveřejnění na úřední desce obecního úřadu. 

Odůvodnění: Považujeme požadované upřesnění za nezbytné.  

 

Neakceptováno. Není zřejmý 

důvod nezbytnosti. Navíc 

půjde o údaj zveřejněný 

v ISSV. 

 

Vyjádření k vypořádání 

HMP od připomínky 

ustoupilo. 

03ZO 022 

odst. 1 + 

027 odst. 3  

 

Z Olomoucký 

kraj 

Navrhujeme, aby informace o počtu volených členů zastupitelstva obce (v jednotlivých 

volebních obvodech) byla součástí informačního systému podaných kandidátních listin a 

obecní úřad tuto informaci zadával přímo do informačního systému. V případě akceptace 

připomínky bude nutno změnu promítnout i do zákona o správě voleb. 

 

Akceptováno. 

Upraveno v zákoně o správě 

voleb.  
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03ZO 027  

 

Z SMOČR Do § 27 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů navrhujeme 

doplnit zvlášť úpravu o volebních obvodech u územně členěných statutárních městech.  

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že kandidátní listiny se budou označovat volebním obvodem (a volební 

strana může podat ve volebním obvodu pouze 1 kandidátní listinu) i pro volby do 

zastupitelstev obcí (dosud se kandidátní listiny označovaly názvem zastupitelstva, do kterého 

se volí), je nutné rozlišit volební obvod pro celé město (zastupitelstvo města) a volební 

obvody pro jednotlivé městské části (zastupitelstva městských částí). 

 

Vysvětleno. Volební obvody 

budou rozlišeny kombinací 

druhu voleb – „volby do 

zastupitelstva HMP/volby do 

zastupitelstva MČ Praha 9) a 

označením volebního obvodu 

(např. u voleb do 

zastupitelstva MČ Prahy 9 – 

volební obvod XY). Takto je 

nastaven již stávající návrh 

ZSV. 

 

Vyjádření k vypořádání.  

Připomínkové místo na 

připomínce netrvá. 

03ZO 028  Z ČSÚ Požaduje do bodu 31. vložit na konec ustanovení § 28 větu, která zní: 

„Volebním obvodem, ke kterému je volič příslušný, se na území územně členěných 

statutárních měst a na území hlavního města Prahy rozumí území městské části nebo 

městského obvodu.“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o návrh úpravy k eliminaci potenciálního rizika neoprávněného hlasování voliče 

prostřednictvím společné úřední obálky pro dva typy voleb konaných společně na území 

těchto měst. Aplikace navrhovaného přístupu by zároveň zamezila vysokému výskytu 

případů, kdy by údaj o počtu voličů, kterým byla vydána úřední obálka, byl pro volby do 

zastupitelstev městských částí a městských obvodů nižší než počet odevzdaných úředních 

obálek, případně hlasovacích lístků, k čemuž by docházelo vzhledem k tomu, že by nebylo 

možné rozlišit, zda byla úřední obálka vydána pro oba typy voleb nebo jen pro volbu do 

zastupitelstva územně členěného statutárního města na základě předložení voličského 

průkazu. Takový stav je z hlediska věrohodnosti zjištěných výsledků neakceptovatelný.  

 

Akceptováno. 

03ZO 042 

odst. 3  

Z SMOČR Nesplnění povinnosti okrskové volební komise odevzdat na výzvu Českého statistického 

úřadu zápis o průběhu a výsledku hlasování podle zákona o správě je v obcích s méně než 

Upraveno jinak. V zákoně 

o správě voleb bude 
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100 volebními okrsky důvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování podle § 54  

v příslušném volebním okrsku. Počet okrsků nebude vypovídající (snadnější slučování 

okrsků), a proto navrhujeme vázat na počet voličů. 

Odůvodnění: 

Je-li snahou zákonodárce v jiné části právní úpravy postupně snižovat počty volebních 

okrsků za účelem „úspory nákladů na zajištění voleb“, pak by se situace popsaná v 

ustanovení § 42 odst. 3 nemohla dotknout zřejmě jen několika největších měst. Zvyšuje se 

tak počet obcí s rizikem opakování voleb, což k úspoře nákladů ve svém důsledku nepovede. 

 

stanovena povinnost pro 

okrskové volební komise 

odevzdat zápis o průběhu a 

výsledku hlasování. 

SMOČR souhlasí a od 

připomínky ustoupil. 

03ZO 047  Z MF V § 47 je navrhováno, aby výsledek voleb do zastupitelstva obce vyhlašoval Registrační úřad 

zveřejněním zápisu na úřední desce registračního úřadu bezodkladně po jeho odsouhlasení a 

podepsání. Pověřený obecní Registrační úřad zároveň zajistí zveřejnění zápisu o výsledku 

voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce.  

Požadujeme, aby celkové výsledky voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy byly 

vyhlašovány sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů. Pro zjištění nároku politické 

strany, politické hnutí na příspěvek na mandát člena zastupitelstva hlavního města Prahy jsou 

zásadní údaje o počtu získaných mandátů pro jednotlivé politické strany, politická hnutí. V 

případě koalic jsou nezbytné údaje o složení koalice. V případě koalic je pro výpočet 

příspěvku na mandát zásadní informace, za kterou politickou stranu nebo politické hnutí byl 

člen zastupitelstva hlavního města Prahy zvolen na kandidátní listině koalice. 

Akceptováno. Ve sdělení 

Státní volební komise budou 

uvedeny relevantní údaje 

z voleb do Zastupitelstva 

hlavního města Prahy.  

03ZO 055 

odst. 2 

 písm. c),  

 057 odst. 

1  

písm. b) 

Z Pardubický 

kraj 

 

V případě písemného vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce navrhujeme ponechat 

pouze prostý vlastnoruční podpis, resp. vypustit podmínku úředně ověřeného podpisu. To 

samé navrhujeme i v případě písemné rezignace na postavení náhradníka, jedná se  

o nadbytečnou administrativní zátěž, v praxi jsme nezaznamenali zneužití prostého podpisu 

v této souvislosti. 

Neakceptováno. ROZPOR 

Forma úkonu odpovídá jeho 

významu. 

 

  

03ZO 055 

odst. 2 

písm. c) 

057 písm. 

Z HMP Požadujeme upřesnit ve smyslu, že i v případě elektronického podání zaniká mandát dnem 

doručení. 

Odůvodnění: Návrh upravuje pouze zánik mandátu v případě písemného vzdání se mandátu 

s ověřeným podpisem a současně umožňuje i elektronické podání, v tomto případě však již 

vysloveně nestanoví, kdy mandát zaniká. 

Neakceptováno.  

Písemným podáním je i 

podání učiněné elektronicky.  

Vyjádření k vypořádání 

Vysvětleno. HMP od 
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b) 

 

připomínky ustoupilo.  

03ZO 057 

odst. 2 

 

Z HMP Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 

Odůvodnění: Podle našeho názoru je nutno odlišovat vzdání se mandátu náhradníka a vzdání 

se mandátu člena zastupitelstva obce. S vůlí vzdát se mandátu náhradníka nelze spojovat 

vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce. V tomto případě (kdy již mandát vznikne) by 

bylo na místě opětovné podání rezignace na mandát. 

Neakceptováno.  

Ustanovení respektuje vůli 

náhradníka, který rezignací 

na své postavení dává najevo, 

že nechce být zastupitelem. 

Není důvod, aby se zde 

dopady jeho úkonu změnily 

v závislosti na skutečnostech, 

které šly mimo jeho vůli. 

 

Vyjádření k vypořádání.  

Vysvětleno. HMP od 

připomínky ustoupilo. 

04EP 065  Z MF Pro zjištění nároku na příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského 

parlamentu není postačující údaj sdělovaný ČSÚ o počtu platných hlasů odevzdaných pro 

jednotlivé volební strany. V této souvislosti Ministerstvo financí potřebuje podklad, ve 

kterém budou uvedeny údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické 

strany, politická hnutí nebo koalice v absolutním a procentním vyjádření na dvě desetinná 

místa (nárok na státní příspěvky vzniká až při dosažení  konkrétního  procenta platných  

hlasů) a v případě  koalic jejich složení tj. jednotlivé politické strany a politická  hnutí, které 

jsou členy koalice.  

I v tomto případě je tedy údaj o počtu hlasů odevzdaných pro jednotlivé strany nedostatečný. 

Požadujeme, aby buď byly potřebné údaje vyhlašovány Státní volební komisí ve Sbírce 

zákonů nebo aby byly ČSÚ sdělovány Ministerstvu financí v potřebném rozsahu. I zde 

rovněž upozorňujeme, že ustanovení § 65 zákona č. 62/2003 Sb. neurčuje žádný způsob 

rozdělení příspěvku na úhradu volebních nákladů pro politické strany a politická hnutí 

sdružené v koalici, ani nestanovuje žádnou lhůtu k předkládání jakékoliv dohody, a i zde by 

tedy bylo žádoucí právní úpravu doplnit. 

Akceptováno. Ve sdělení 

Státní volební komise bude 

výslovně uveden seznam 

volebních stran, které dosáhly 

na příspěvek na úhradu 

volebních nákladů, a bude 

upraven postup při jeho 

rozdělení v případě koalice.  

05P 001  Z Olomoucký Navrhujeme text „organizace voleb“ nahradit textem „organizace volby“. V celém zákoně se 

uvádí pojem voleb v jednotném čísle. 
Akceptováno 
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kraj 

05P 056  Z Liberecký kraj 

 

Bod 46. uvádějící „V § 56 odst. 5 se věty druhá a čtvrtá zrušují.“ navrhujeme nahradit 

textem           „V § 56 odst. 5 se věta druhá zrušuje.“ 

 

ZDŮVODNĚNÍ: 

 

Jelikož v rámci připomínkového řízení k návrhu zák. o správě voleb  v § 15 návrhu zák. o 

správě voleb (úkoly obecního úřadu) navrhujeme změnit povinnost obecního úřadu „zajišťuje 

dodání přehledu volebních stran voličům“ na povinnost “zajišťuje dodání hlasovacích 

lístků voličům, nestanoví-li zákon jinak,“ v návrhu změnového zákona se tedy musí upravit 

zák. o volbě prezidenta, aby i nadále bylo tímto zákonem  stanoveno jinak – tedy že 

hlasovací lístky pro druhé kolo voliči obdrží ve volební místnosti. 

 

Neakceptováno. Viz zákon  

o správě voleb, kde MV trvá 

na úpravě nedoručování 

hlasovacích lístků. 

 

Vyjádření k vypořádání.  

Připomínkové místo na 

připomínce netrvá. 

07ZDP 

003  

Z SMSČR SMS ČR velmi vítá záměr předkladatele osvobodit zvláštní odměnu za výkon funkce člena 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise od daně z příjmu fyzických 

osob. Požadujeme však tuto odměnu osvobodit rovněž od odvodů na pojistné na sociální 

zabezpečení a na nemocenské pojištění. 

Toto osvobození lze zakotvit do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. SMS ČR 

však považuje za legislativně-technicky vhodnější zakotvit ho do příslušného ustanovení 

navrhovaného zákona o správě voleb (konkrétně jako nový odstavec 5 v § 45), a to formulací 

inspirovanou § 15 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi – „Zvláštní odměna a paušální náhrada ušlého výdělku za výkon 

funkce člena okrskové volební komise není předmětem daně, poplatku, ani jiného obdobného 

peněžitého plnění.“ 

Vysvětleno. Osvobození je 

navrhováno v části osmé. 

 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání.  

Připomínkové místo na 

připomínce netrvá. 

07ZDP 

003 odst. 4 

 

Z MF Nesouhlasíme se zařazením části sedmé do návrhu a požadujeme její vypuštění. 

Konstatujeme, že navržená právní úprava je z hlediska zdaňování příjmů fyzických osob 

zcela nesystémová. Jednalo by se o naprosto selektivní výjimku pro omezený okruh 

daňových poplatníků. Navíc důvody uváděné pro vynětí odměny za výkon funkce člena 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise z předmětu daně, tzn.: 

- očekávání osob, že výše odměny stanovená právním předpisem je konečnou, 

- administrativní náročnost při zdanění příjmů ze závislé činnosti,  

- vyšší „ohodnocení a zatraktivnění výkonu dobrovolné funkce“ a  

Akceptováno. 
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- zkvalitnění činnosti okrskových volebních komisí jako celku, 

lze prakticky vztáhnout na všechny zdanitelné příjmy fyzických osob s příjmy ze závislé 

činnosti.  

Dále uvádíme, že návrh je nesprávně legislativně technicky zpracován, když je navrženo 

vynětí z předmětu daně podle § 3 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Tento institut obecně zahrnuje takové položky, které 

nejsou typickým příjmem. Ačkoliv je funkce člena okrskové volební komise jiným úkonem v 

obecném zájmu, náleží za ni peněžitá odměna, která však jednoznačně peněžním příjmem je 

(srov. § 6 odst. 9 ZDP), a to příjmem ze závislé činnosti. Bylo by tudíž nesystematické a 

chybné zajistit nezdanění zvláštních odměn včleněním do § 3 odst. 4 ZDP. Institutem, který 

slouží k vyloučení zdanění určitého příjmu, by mělo být osvobození od daně z příjmů.  

 

11SŘS 088 

odst. 1 

 

Z MSp Podle předmětného ustanovení se lze v případě, že „Ministerstvo vnitra neodstraní chyby 

nebo nedostatky v seznamu voličů“, obrátit na soud „s návrhem na vydání rozhodnutí  

o provedení opravy nebo doplnění seznamu voličů“. Konstatujeme, že z návrhu není zcela 

zřejmý jeho vztah k návrhu § 23 odst. 6 zákona o správě voleb. Podle důvodové zprávy by 

mělo být žalovaným správním orgánem vždy Ministerstvo vnitra, které je podle nového 

zákona o správě voleb správcem informačního systému správy voleb, a tudíž vede jednotný 

centrální seznam voličů. Návrh tak implicitně předpokládá, že obecní úřad oznámí 

Ministerstvu vnitra existenci chyb v seznamu voličů. Podle návrhu § 23 odst. 6 zákona  

o správě voleb však obecní úřad nemusí Ministerstvo vnitra o jejich existenci vyrozumět, 

shledá-li podnět voliče neoprávněným, resp. nedůvodným. Je sporné, zda bude možné podat 

návrh podle § 88 odst. 1 soudního řádu správního rovněž v případě, kdy Ministerstvo vnitra 

neodstraní nedostatky v seznamu voličů z důvodu, že mu obecní úřad jejich existenci 

neoznámí, či zda bude možné v takovém případě podat žalobu proti nezákonnému zásahu 

obecního úřadu, spočívající v tom, že chybně posoudil podnět voliče, a tudíž nevyrozuměl 

Ministerstvo vnitra o existenci chyby nebo nedostatku v seznamu voličů.  

Požadujeme proto řešit danou situaci buď změnou koncepce § 23 odst. 6 návrhu zákona  

o správě voleb, nebo v rámci navržené úpravy soudní ochrany ve věcech voličů. 

 

Akceptováno. Navrhovatel 

se může domáhat soudní 

ochrany vůči obecnímu 

úřadu, který odmítnul provést 

nápravu. Účastníky řízení 

jsou též Ministerstvo vnitra, 

které je správcem 

informačního systému, a 

případně obecní úřad, který 

učinil do seznamu voličů 

změnu, která je napadána.    

Soudní přezkum podle 

zákona o správě voleb se 

nebude týkat chyb 

referenčních údajů 

pocházejících ze samotného 

ISEO spadající pod zákon o 

evidenci obyvatel.   

11SŘS 088 Z NSS Doporučuji v nově navrhovaném znění § 88 odst. 1 s. ř. s. nahradit slova „soud příslušný 

podle sídla Ministerstva vnitra“ slovy „soud příslušný podle místa jejího trvalého pobytu, a 

Akceptováno. Upraveno 

jinak v návaznosti na 
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odst. 1  nemá-li jej na území České republiky, soud příslušný podle sídla Ministerstva vnitra,“.  

 

Navrhovaná změna soudního řádu správního reaguje na to, že zákon o správě voleb zavádí 

nový, elektronický seznam voličů, který je součástí informačního systému správy voleb a 

jeho správcem má být Ministerstvo vnitra. Zákon o správě voleb též počítá se zachování 

věcné příslušnosti krajských soudů pro řízení ve věcech seznamu voličů. Pokud by však byla 

pro řízení podle navrhovaného § 88 odst. 1 s. ř. s. zachována místní příslušnost soudu podle 

sídla volebního orgánu, který seznam voličů vede, tedy podle sídla Ministerstva vnitra, 

soustředila by se všechna tato řízení u Městského soudu v Praze. Je třeba připomenout, že 

nyní rozhodují ve věcech seznamů voličů soudy příslušné podle sídla správního orgánu, který 

vede stálý seznam voličů, což je obecní úřad obce, v níž je konkrétní volič přihlášen k 

trvalému pobytu, respektive k trvalému či přechodnému pobytu, jde-li o občana jiného 

členského státu Evropské unie (srov. § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), místní příslušnost soudu se tedy fakticky 

odvíjí i od místa pobytu navrhovatele. Nově navrhovaná výlučná místní příslušnost 

Městského soudu v Praze není opodstatněná, vhodnější by bylo navázat místní příslušnost 

soudu na místo trvalého pobytu navrhovatele, aby se zachovalo rozprostření agendy 

rozhodování ve věcech voličů mezi všechny krajské soudy, a teprve subsidiárně na sídlo 

Ministerstva vnitra. Nelze též přehlížet, že Městský soud v Praze je dlouhodobě 

nejvytíženějším správním soudem v České republice a přidání nové, výlučné agendy, by 

tomuto stavu rozhodně nepomohlo. 

připomínku Ministerstva 

spravedlnosti.   

11SŘS 088 

odst. 3 

 

Z MZV Navrhuje vložit v § 88 odst. 3 za slovo „nebo“ text „, může-li v jeho územním obvodu volič 

využít korespondenční hlasování,“. 

MZV doporučuje omezit návrh na vydání rozhodnutí ke zjednání nápravy v případě, kdy 

zastupitelský úřad nevyhoví žádosti o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování, na 

zastupitelské úřady, v jejichž územním obvodu mohou voliči korespondenční hlasování 

využít (§ 58 odst. 1 ve spojení s § 93 odst. 2 písm. a) návrhu zákona o správě voleb). 

V opačném případě by návrhy mohly nepřímo mířit proti obsahu prováděcího právního 

předpisu vydaného podle § 93 odst. 2 písm. a) návrhu zákona o správě voleb, což MZV 

nepožaduje za žádoucí. 

 

Neakceptováno. Využít 

ustanovení k brojení proti 

obsahu vyhlášky by bylo 

možné i po této změně. 

 

 

 

Vyjádření k vypořádání.  

Připomínkové místo na 

připomínce netrvá. 
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14POPLA

TKY 000  

Z Jihočeský kraj 

 

Nesouhlasíme s navrhovanou změnou zákona o správních poplatcích spočívající v zavedení 

nových poplatků za elektronické petice. Návrh jde jak proti zamýšlené digitalizaci veřejné 

správy (nedůvodně zatěžuje elektronickou cestu poplatkem), nadto jde o ztížení přístupu 

k výkonu pasivního volebního práva, obzvláště v případě komunálních voleb, kdy kandiduje 

množství nezávislých uskupení, které vedou jen minimalistickou (či žádnou) kampaň. 

Obdobně lze argumentovat v případě voleb prezidenta republiky, neboť elektronická petice 

zjednodušuje kontrolu platnosti podpisů (na rozdíl od listinných archů). Nedává tak smysl 

zatěžovat takový nástroj nadbytečným a relativně vysokým poplatkem. Poplatek tak 

představuje dle našeho názoru ekonomickou překážku výkonu volebního práva, byť 

důvodová zpráva tvrdí opak.   

 

Neakceptováno. Nejde o 

základ nerovného postavení 

kandidátů. Rozhodne-li se 

kandidující subjekt využít e-

petici, což je jeho volba, 

podléhá aktivace petice 

stejným pravidlům pro 

všechny kandidáty v daném 

druhu voleb. 

Poplatek považujeme za 

nezbytný nástroj k testování 

vážnosti úmyslu sbírat 

podpisy pod petici. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

Po návrhu úpravy výše 

poplatků připomínkové místo 

na připomínce netrvá. 

14POPLA

TKY 008 

odst. 2 

písm. f)  

Z MF Nesouhlasíme se zařazením části čtrnácté do návrhu a požadujeme její vypuštění. Na 

základě ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, jsou od správních poplatků osvobozeny všechny úkony pro účely 

využití volebního práva. Z tohoto důvodu není zakládání listinných petic zpoplatněno 

správním poplatkem. Tvrzení, že ve „fázi sbírání podpisů na podporu kandidatury nelze 

hovořit o výkonu volebního práva v pravém slova smyslu“ považujeme za ryze účelové a z 

hlediska zákona o správních poplatcích s ním nelze souhlasit. Zákon o správních poplatcích 

nepřiznává osvobození pouze úkonům spojeným s „výkonem volebního práva“, ale všem 

úkonům „pro účely využití volebního práva“.  Petice je nezbytnou náležitostí přihlášky 

k registraci nezávislého kandidáta či občana (viz zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zákon č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), a proto úkonu 

„založení elektronické petice“ jako dalšímu způsobu získávání podpisů je třeba ve smyslu § 8 

odst. 2 písm. f) zákona o správních poplatcích přiznat osvobození od správního poplatku. 

Upraveno jinak. Po dohodě 

s MF jsou upraveny sazby 

poplatků v odůvodnitelné 

výši.  Akceptováno. 

Účinnost bude změněna. 
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V Praze dne 27. ledna 2020 

Předkladatel je si této skutečnosti vědom, proto je zároveň navrhována úprava ustanovení § 8 

odst. 2 písm. f) zákona o správních poplatcích. Zpoplatnění úkonu „založení elektronické 

petice“ správním poplatkem v řádu tisíců korun lze v konečném důsledku považovat za 

diskriminační, neboť zakládá nerovné postavení kandidátů. 

Pokud jde o navrhovanou účinnost, navazujeme na naši připomínku k návrhu zákona  

o správě voleb a požadujeme její úpravu tak, aby byla reálná a ponechávala i prostor pro 

dostatečnou legisvakanci.  

 

14POPLA

TKY 042 

odst. 3 

 

Z SMOČR Nesouhlasíme s navrhovanou změnou zákona o správních poplatcích spočívající v zavedení 

nových poplatků za elektronické petice. Návrh jde jak proti zamýšlené digitalizaci veřejné 

správy (nedůvodně zatěžuje elektronickou cestu poplatkem), nadto jde o ztížení přístupu k 

výkonu pasivního volebního práva, obzvláště v případě komunálních voleb, kdy kandiduje 

množství nezávislých uskupení, které vedou jen minimalistickou (či žádnou) kampaň.  

 

Neakceptováno. 

 

Vyjádření k vypořádání.  

Připomínkové místo na 

připomínce netrvá. 

DZ Z MF V předkládaném materiálu je v rámci hospodářského a finančního dopadu navrhované 

právní úpravy na státní rozpočet uvedeno, že navrhované zrušení odvodu daně z příjmu  

z odměn členů okrskových volebních komisí, bude činit 30 - 35 mil. Kč a zrušení odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení z odměn členů okrskových volebních komisí, že bude 

činit v řádu jednotky milionů Kč. Žádáme tedy o doplnění předkládaného materiálu  

o návrh, jakým způsobem budou výpadky těchto příjmů nahrazeny.  
 

Neakceptováno. Do 

budoucna se však i přes 

setrvalé požadavky z terénu 

související s větší náročností 

práce komise v nočních 

hodinách nenavrhuje 

navyšování odměn členů 

OVK. 
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