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IX. 

Teze prováděcího právního předpisu k zákonu o správě voleb 

 

 

 

Návrh 

VYHLÁŠKA 

 

 ze dne ………..… 2020, 

 

o provedení zákona o správě voleb 

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 92 odst. 1 zákona č.  /2020 Sb., o správě voleb: 

 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje 

a) vzor tiskopisu voličského průkazu a rozsah údajů v evidenci vydaných voličských průkazů 

v informačním systému, 

b) vzor tiskopisu identifikačního lístku pro korespondenční hlasování a hlasování v předstihu, 

c) způsob losování čísel hlasovacích lístků a pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, 

d) pravidla ověřování odborné způsobilosti na úseku voleb zkouškou, 

e) postup volebních orgánů při ukládání a archivaci volební dokumentace, 

f) území pověřeného obecního úřadu, na němž proběhne testování strojového sčítání hlasů, 

volby, v  návaznosti na něž testování strojového sčítání hlasů proběhne, a pravidla testování 

strojového sčítání hlasů, 

g) uznatelné výdaje obcí na zajištění a vybavení volebních místností, dodání přehledů volebních 

stran nebo hlasovacích lístků voličům obecním úřadem a na výkon správních činností obecních 

úřadů, základní částky a příplatky pro stanovení výše dotací na výkon státní správy územními 

samosprávnými celky, průměrný počet členů okrskové volební komise pro účely výpočtu výše 

těchto dotací a strukturu podkladů pro stanovení výše těchto dotací, 

h) výši zvláštní odměny a paušální náhrady ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové 

volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty. 

i) obce, v nichž Český statistický úřad vytváří svá pracoviště. 

 

§ 2 

Vzor tiskopisu voličského průkazu a rozsah údajů v evidenci vydaných voličských 

průkazů 

 (1) Tiskopis voličského průkazu se vyhotovuje oboustranně na papíru o gramáži 110 

g/m2 a formátu A6 na šířku. Papír je opatřen vodoznakem s vyobrazením lva a lipových listů. 

Tiskopis je opatřen jedinečným sériovým číslem. Vzor rubrik vytištěných na tiskopisu 

voličského průkazu se stanovuje v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4GRY)



2 

 

(2) V evidenci vydaných voličských průkazů v informačním systému se vedou tyto 

údaje: 

a) číslo tiskopisu voličského průkazu, 

b) agendový identifikátor držitele voličského průkazu, 

c) údaje o hlasování, pro které je voličský průkaz určen, 

d) údaje o podané žádosti a průběhu vydání voličského průkazu, 

e) odesílá-li se voličský průkaz voliči, adresa, na kterou se odesílá. 

 

§ 3 

Vzor tiskopisu identifikačního lístku pro korespondenční hlasování a hlasování 

v předstihu 

Tiskopis identifikačního lístku pro korespondenční hlasování a hlasování v předstihu se 

vyhotovuje oboustranně na papíru o gramáži 110 g/m2 a formátu A6 na šířku. Papír je opatřen 

vodoznakem s vyobrazením lva a lipových listů. Tiskopis je opatřen jedinečným sériovým 

číslem. Vzor rubrik vytištěných na tiskopisu identifikačního lístku pro korespondenční 

hlasování a hlasování v předstihu se stanovuje v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 

§ 4 

Způsob losování čísel hlasovacích lístků a pořadí volebních stran na hlasovacím lístku 

Čísla hlasovacích lístků a pořadí volebních stran na hlasovacím lístku losuje příslušný 

volební orgán v informačním systému algoritmem, který v opakovaných krocích vždy náhodně 

vybere jednu z podaných kandidátních listin seřazených abecedně podle označení volebních 

stran vyjma těch, které již byly vybrány v předchozích krocích, a přiřadí jí náhodně vybrané 

celé číslo z posloupnosti od 1 do čísla odpovídajícího počtu podaných kandidátních listin vyjma 

čísel, která již byla vybrána v předchozích krocích. Popis výpočetní metody generování 

náhodných čísel používané v algoritmu podle věty první a výsledek statistického testování této 

metody zveřejní Ministerstvo vnitra v informačním systému. 

 

§ 5 

Pravidla ověřování odborné způsobilosti na úseku voleb zkouškou 

(1) Zkouška znalosti právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi 

bezprostředně souvisejících (dále jen „zkouška“) se skládá před tříčlennou zkušební komisí, 

kterou k tomuto účelu ustavuje Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad (dále jen „zkušební 

orgán“) ze svých zaměstnanců. 

 (2) Zaměstnanec územního samosprávného celku podává přihlášku ke zkoušce 

příslušnému zkušebnímu orgánu prostřednictvím vedoucího úřadu, do něhož je zařazen. Termín 

konání zkoušky stanoví zkušební orgán a oznámí jej nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky 

úřadu podle věty první. 

(3) Písemná část zkoušky se koná formou testu o 30 otázkách. Ústní část zkoušky se 

skládá ze tří otázek, které si uchazeč losuje ze seznamu otázek. Seznam otázek zašle zkušební 

orgán spolu s oznámením o termínu konání zkoušky úřadu. 
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(4) Uchazeč vykoná zkoušku úspěšně, pokud správně zodpoví alespoň 2 třetiny otázek 

v písemné části zkoušky a pokud u ústní části zkoušky v alespoň dvou otázkách prokáže znalost 

právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi bezprostředně souvisejících. 

  (5) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda 

zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje 

a) jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení 

zaměstnavatele uchazeče a jeho pracovní zařazení, 

b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise, 

c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky, 

d) vyhodnocení písemné a ústní zkoušky. 

 (6) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání 

a úspěšnému uchazeči předá ve dvou vyhotoveních osvědčení o odborné způsobilosti na úseku 

voleb. Uchazeč, který nevykonal zkoušku úspěšně, může celou zkoušku opakovat nejdříve za 

1 měsíc; lhůtu může zkušební orgán ve výjimečných případech zkrátit. 

 

§ 6 

Postup volebních orgánů při úschově a archivaci volební dokumentace 

 (1) Obecní úřad a zastupitelský úřad ponechá pro archivaci 3 vyhotovení nepoužitých 

hlasovacích lístků, popřípadě sad hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, 

pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní 

úřad protokolárně zničí 

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost 

hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen "návrh na neplatnost"), 

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti 

rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo 

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti 

proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost. 

(2) Pro volební dokumentaci neuvedenou v odstavci 1 se stanovují tyto skartační znaky 

a lhůty: 

a) skartační znak A pro dokumentaci z registračního řízení, dokumentaci o vzdání se 

kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, rozhodnutí soudu týkající se 

registračního řízení, hlasovací lístky ponechané pro archivaci, zápisy o průběhu a výsledku 

hlasování a zápisy o výsledku voleb; skartační doba se stanoví na dobu 10 let, 

b) skartační znak V pro ostatní volební dokumentaci, včetně zápisů o zkoušce podle § 5 odst. 

5; skartační doba se stanoví na dobu 5 let. 

 (3) Dokumentace o finančních nákladech na volby se ukládá odděleně od ostatní volební 

dokumentace a nevztahuje se na ni odstavec 2. 

 

§ 7 

Území pověřeného obecního úřadu, na němž proběhne testování strojového sčítání 

hlasů, volby, v  návaznosti na něž testování strojového sčítání hlasů proběhne, a pravidla 

testování strojového sčítání hlasů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4GRY)



4 

 

Text bude zpracován v dohodě s Českým statistickým úřadem. 

(1) Testování strojového sčítání hlasů se uskuteční v návaznosti na volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2021 v okrskových volebních komisích v obcích v územním obvodu 

pověřeného obecního úřadu xy. 

(2) Pravidla testování strojového sčítání hlasů budou technické povahy (formát 

skenované plochy, posloupnost úkonů komise při obsluze stroje, obsah výstupu z testování na 

úrovni komise a na úrovni ČSÚ). Jako parametry technického řešení budou použity formulace 

typu „Kapacita sčítacího stroje musí odpovídat požadavkům na zjištění výsledků hlasování ve 

volebním okrsku do 12 hodin po ukončení hlasování.“. 

 

§ 8 

Uznatelné výdaje obcí 

(1) Na úhradu výdajů na zajištění a vybavení volebních místností, dodání přehledů 

volebních stran nebo hlasovacích lístků voličům obecním úřadem a na výkon správních činností 

obecního úřadu, může obec využít dotaci poskytovanou Ministerstvem financí na výkon státní 

správy na úseku voleb, jestliže se jedná o výdaje vynaložené účelně a hospodárně na: 

a) základní kancelářské potřeby, 

b) poštovní poplatky, 

c) instalaci a provoz výpočetní a reprografické techniky včetně případné opravy, jejíž potřeba 

vznikla při přípravě a konání voleb, popřípadě nájem uvedeného technického vybavení za cenu 

obvyklou, nemůže-li obec využít vlastní techniku, 

d) náklady na spotřebu pohonných hmot při přípravě a při konání voleb,  

e) cestovní náhrady, 

f) pronájem nebytových prostor potřebných pro činnost okrskových volebních komisí při 

konání voleb včetně školení členů okrskových volebních komisí, nelze-li využít vlastní prostory 

obce, ozvučení těchto prostor, provoz audiovizuální techniky, to vše na dobu nezbytně nutnou 

a za cenu obvyklou, nutné výdaje na úklid a na technický provoz nebytových prostor, 

g) vybavení volebních místností, 

h) platy zaměstnanců obce a související výdaje na zdravotní pojištění a pojistné na sociální 

zabezpečení, 

i) zajištění dodání přehledů volebních stran nebo hlasovacích lístků voličům v částkách 

odpovídajících příslušným základním částkám na jednoho voliče, 

j) občerstvení, 

l) zajištění telefonního spojení; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet. 

(2) Účelnost a hospodárnost výdajů se posuzuje zejména se zřetelem na to, zda nebylo 

možné využít vlastní majetek obce nebo jiné zdroje dostupné bez vynaložení prostředků obce, 

a zda byl výdaj nezbytný pro řádné zabezpečení úkolů souvisejících s konáním voleb. V případě 

pořízení majetku se hospodárnost a účelnost posuzuje také podle toho, zda nedošlo k jeho 

pořízení v nedůvodně krátké době od předchozího pořízení majetku téhož druhu a zda je 

majetek pro účely voleb využíván s ohledem na svoji povahu opakovaně. 

 

§ 9 
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Částky a příplatky pro stanovení výše dotací na výkon státní správy územními 

samosprávnými celky 

(1) Základní částka pro stanovení výše finančních prostředků připadajících na 

a) zajištění a vybavení volebních místností a zajištění hlasování v předstihu obecním úřadem 

činí 5000 Kč na 1 volební okrsek, v případě voleb konaných ve dvou kolech 7000 Kč na 1 

volební okrsek, 

b) dodání přehledů volebních stran voličům obecním úřadem činí 4 Kč na 1 voliče, 

c) dodání hlasovacích lístků voličům obecním úřadem činí 7 Kč na 1 voliče. 

(2) Základní částka na výkon správních činností 

c) krajského úřadu v základním rozsahu 100000 Kč 

d) obecního úřadu v základním rozsahu činí 5000 Kč. 

(3) Částka, která se připočte k základní částce, v případě výkon správních činností 

d) krajského úřadu jako registračního úřadu činí 20000 Kč, 

f) pověřeného obecního úřadu jako registračního úřadu pro jeden druh voleb činí 20000 Kč, 

g) pověřeného obecního úřadu jako registračního úřadu pro dva druhy voleb činí 40000 Kč, 

g) pověřeného obecního úřadu činí 30000 Kč (popř. 50 000 Kč – v nastavení částky budou 

zohledněny také obvyklé výdaje na pronájem prostor pro školení členů OVK). 

 

§ 10 

Průměrný počet členů okrskové volební komise pro účely výpočtu výše dotací 

Za průměrný počet členů okrskové volební komise se pro účely výpočtu výše dotací 

považuje 10 členů včetně, předsedy, místopředsedy a zapisovatele. 

 

§ 11 

Struktura podkladů pro stanovení výše dotací krajům a obcím 

Ministerstvo vnitra poskytne Ministerstvu financí pro účely poskytnutí finančních 

prostředků na financování výkonu státní správy územními samosprávnými celky: 

a) seznam krajů, na jejichž území se konají volby, v členění podle krajů, s uvedením zda krajský 

úřad vykonává působnost registračního úřadu, a dále pro každý kraj uvedený v seznamu částku 

vypočtenou postupem podle zákona o správě voleb, 

b) seznam obcí, na jejichž území se konají volby, v členění podle krajů, s uvedením druhů 

konaných voleb a údaji, zda se jedná o obec s pověřeným obecním úřadem a zda obecní úřad 

vykonává působnost registračního úřadu, a dále pro každou obec uvedenou v seznamu: 

1. částky vypočtené postupem podle zákona o správě voleb, 

2. údaj o počtu volebních okrsků ke dni vyhlášení voleb, 
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3. údaj o počtu voličů ke dni vyhlášení voleb. 

 

§ 12 

Zvláštní odměna a paušální náhrada ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové 

volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise 

(1) Za výkon funkce v okrskové volební komisi a zvláštní okrskové volební komisi 

náleží: 

a) předsedovi zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč, 

b) místopředsedovi a zapisovateli zvláštní odměna ve výši 2 100 Kč, 

c) ostatním členům zvláštní odměna ve výši 1 800 Kč. 

(2) Za výkon funkce v okrskové volební komisi a zvláštní okrskové volební komisi dále 

náleží zvýšení zvláštní odměny: 

a) při konání druhého kola voleb předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli o 1 000 Kč a 

ostatním členům o 700 Kč, 

b) při souběhu voleb s dalšími volbami o 400 Kč za každé další volby, 

c) při opakování hlasování o 400 Kč a 

d) při volbách do zastupitelstev obcí, zajišťuje-li okrsková volební komise hlasování do dvou 

zastupitelstev, o 400 Kč.  

 (4) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v 

pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, 

přísluší za dobu výkonu funkce kromě zvláštní odměny náhrada ušlého výdělku ve výši 43 Kč 

za hodinu, nejvýše však 340 Kč za 1 den.  

  (5) Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí členům okrskových 

volebních komisí obecní úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. Výše 

zvláštní odměny se poměrně krátí podle účasti člena na jednání okrskové volební komise ve dni 

voleb. V době hlasování se nekrátí odměna za nepřítomnost v rozsahu nepřesahujícím 2 hodiny. 
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  (6) Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům zvláštní okrskové 

volební komise vyplácí zastupitelský úřad obdobně podle odstavce 6, a to v měně příslušného 

státu podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb. 

 

§ 13 

Obce, v nichž Český statistický úřad vytváří svá pracoviště 

 

Obce, v nichž Český statistický úřad vytváří svá pracoviště, jsou stanoveny v příloze č. 

3 k této vyhlášce. 

 

§ 14 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1.  směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při 

financování voleb, 

2. směrnice Ministerstva financí č.j. MF-6629/2018/1203, kterou se mění směrnice 

Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování 

voleb, 

3. směrnice Ministerstva financí č.j. MF-27047/2018/1203, kterou se mění směrnice 

Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování 

voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203. 

 

§ 15 

Přechodná ustanovení 

(1) Ustanovení § 8 až 11 se použijí poprvé v roce 2022 pro volby do zastupitelstev obcí, 

v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, a souběžně konané volby do 

Senátu. Při financování voleb vyhlášených na dřívější termín se postupuje podle dosavadních 

právních předpisů a podle směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, 

o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

 

(2) Přechodným ustanovením k prováděcí vyhlášce by se pro první termín voleb, v nichž 

bude nasazen ISSV, tedy v roce 2022, mohl stanovit pro obce a kraje vyšší příspěvek na činnost 

krajského úřadu a na činnost pověřeného obecního úřadu jako registračního úřadu. Například 

20 000 Kč na krajský úřad a 10 000 Kč na obecní úřad. Částka by byla bez účelového určení 

a poskytovala by se z důvodu předpokládaných vícenákladů souvisejících s adaptací úřadů na 

ISSV. 

 

§ 16 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

 

Ministr: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.   /2020 Sb. 

 

Vzor rubrik vytištěných na tiskopisu voličského průkazu 

 

Líc: 

 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ 

Obecní (zastupitelský) úřad: ..................................................................................................... 

- pro volbu prezidenta republiky   □ I. kolo □  II. kolo □  

- pro volby do Poslanecké sněmovny    □ 

- pro volby do Evropského parlamentu    □  

- pro volby do Senátu ve volebním obvodu č.: ..... □  I. kolo □  II. kolo □  

- pro volby do zastupitelstva kraje ........................................................................................  

- pro volby do zastupitelstva obce/města/městské části/městského obvodu ……………….  

člení-li se obec dále na volební obvody, ve vol. obvodu …................................................ 

- pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města .……………………… 

- pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy  □  

konané (konanou) dne ................................................... 

Jméno a příjmení voliče: .................................................................................................... .......  

Datum narození voliče: ............................................................................................................. 

Adresa místa trvalého pobytu, místa pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky voliče: 

........................................................................................................................................ 

Otisk razítka úřadu             .............................................................. 

Číslo zúčtovatelného tiskopisu    Podpis vydávajícího 

 

 

Rub: 

 
INFORMACE PRO VOLIČE 

Volič musí voličský průkaz 

- odevzdat okrskové volební komisi nebo v zahraničí zvláštní okrskové volební komisi, anebo 

- vložit do doručovací obálky, hlasuje-li v předstihu nebo korespondenčně.   

S voličským průkazem je možné hlasovat: 

a) ve volbě prezidenta republiky, ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbách do Evropského 

parlamentu v kterémkoli okrsku na území České republiky nebo v zahraničí, 

b) ve volbách do Senátu v kterémkoli okrsku na území označeného volebního obvodu, pokud se zde konají 

volby, nebo, nemá-li volič v ČR trvalý pobyt, na území kteréhokoli volebního obvodu, kde se konají 

volby, 

c) ve volbách do zastupitelstev krajů v kterémkoli okrsku označeného kraje, 

d) ve volbách do zastupitelstev obce/města/městské části/městského obvodu v kterémkoliv okrsku 

označené obce/městské části/městského obvodu; člení-li se na volební obvody, v kterémkoliv okrsku 

daného volebního obvodu, 

e) ve volbách do zastupitelstva územně členěného statutárního města v kterémkoliv okrsku označené 

městské části/městského obvodu; člení-li se městská část/ městský obvod na volební obvody, 

v kterémkoliv okrsku daného volebního obvodu, 

f) ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy v kterémkoliv okrsku  označené městské části; 

člení-li se městská část na volební obvody, v kterémkoliv okrsku daného volebního obvodu. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.   /2020 Sb. 

 

Vzor rubrik vytištěných na tiskopisu identifikačního lístku pro korespondenční 

hlasování a hlasování v předstihu 

 

Líc: 

 

IDENTIFIKAČNÍ LÍSTEK PRO HLASOVÁNÍ V PŘEDSTIHU 
Volební okrsek č. ………….. 

- pro volbu prezidenta republiky   □ I. kolo □ II. kolo  

- pro volby do Poslanecké sněmovny   □ 

- pro volby do Evropského parlamentu   □  

- pro volby do Senátu ve volebním obvodu č.: .... □ I. kolo □ II. kolo 

- pro volby do zastupitelstva kraje .............................................................................. 

- pro volby do zastupitelstva obce/města/městské části/městského obvodu 

…………………………………………………………………………………….. 

- pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města 

.……………………………………………………………………………………. 

- pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy  □  

konané (konanou) dne ................................................ 

 

Rub: 

 
Jméno a příjmení voliče: ..............................................................................................  

Datum narození voliče: ................................................................................................ 

Adresa místa trvalého pobytu voliče, u cizinců adresa místa, kde je cizinec přihlášen k pobytu v ČR: 

.............................................................................................................. 

 

Jméno a přímení zaměstnance zařazeného do obecního úřadu: ……………………… 

 

Otisk razítka úřadu      ………...………….. 

       Podpis vydávajícího 

 

Číslo identifikačního lístku      
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Líc: 

 

IDENTIFIKAČNÍ LÍSTEK PRO KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ 
Zastupitelský úřad ………………………………………………………………….. 

- pro volbu prezidenta republiky  □ I. kolo □  II. kolo □  

- pro volby do Poslanecké sněmovny  □ 

- pro volby do Evropského parlamentu  □  

konané (konanou) dne ................................... 

 

Jméno a přímení zaměstnance zařazeného v zastupitelském úřadě: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Otisk razítka úřadu               ……………………….. 

        Podpis vydávajícího 

Číslo identifikačního lístku      

 

 

 

Rub: 

 
 

 

Jméno a příjmení voliče: ...............................................................................................  

Datum narození voliče: ................................................................................................ 

Adresa místa, kde má volič bydliště mimo území České republiky: ………………… 

........................................................................................................................................ 

 

 

PROHLÁŠENÍ VOLIČE 

 

Prohlašuji, že jsem hlasoval osobně. 

 

      ……………………………. 

       Podpis voliče 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2020 Sb. 

 

Pověřené obecní úřady, u kterých Český statistický úřad vytváří svá pracoviště 

 

Český statistický úřad vytváří pracoviště u těchto pověřených obecních úřadů: 

 

Seznam bude sestaven v dohodě s ČSÚ. 
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