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Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k návrhu 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: Kancelář prezidenta republiky (KPR), Liberecký kraj, Pardubický kraj, 

Jihočeský kraj, Úřad vlády (ÚV), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Středočeský kraj, Kraj Vysočina, Ministerstvo zemědělství 

(MZ), Olomoucký kraj, Nejvyšší správní soud (NSS), Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK), Královéhradecký kraj, Úřad vlády 

- zmocněnkyně vlády pro lidská práva (KLP), Ústecký kraj, Český statistický úřad (ČSÚ), Svaz měst a obcí ČR (SMOČR), Jihomoravský 

kraj, Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo spravedlnosti (MSp), Ministerstvo financí (MF), Plzeňský kraj, Zlínský kraj, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Úřad vlády - odbor kompatibility (OKOM), Hlavní město Praha (HMP), Sdružení místních 

samospráv ČR (SMSČR), Moravskoslezský kraj, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), Úřad pro ochranu osobních 

údajů (ÚOOÚ) 

 

Výlučně doporučující připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo obrany (MO), Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Nejvyšší kontrolní úřad 

(NKÚ), Ministerstvo kultury (MK), Bezpečnostní informační služba (BIS), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

 

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

pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Hospodářská komora ČR, Správa státních hmotných rezerv, Ministerstvo dopravy, Český báňský úřad, Nejvyšší soud, Úřad 

vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

 

 

Poznámky k některým připomínkám: 

1) Vyjádření k připomínkám požadujícím zachovat dvoudenní hlasování, změnit časové vymezení jednodenního hlasování nebo zrušit 

hlasování v předstihu 

 

Ministerstvo vnitra považuje jednodenní hlasování za jeden ze základních prvků předkládaného materiálu a na navržené úpravě trvá. Nad rámec 

důvodů uvedených v důvodové zprávě lze k jednotlivým námitkám uvést: 

- Na základě připomínek se časová dotace upravuje na rozmezí od 7 do 21 hodin. Celková doba hlasování bude 14 hodin jako v současnosti 

a oproti původnímu návrhu začne sčítání o hodinu dříve. V praxi funguje model jednodenního hlasování od 7 do 22 hodin např. na 
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Slovensku, aniž by zde byly zaznamenány potíže s nočním sčítáním hlasů. Harmonogram volebního dne bude sice (hlavně pro 

zapisovatele) náročný, z konzultací s konkrétními obecními úřady však vyplynulo, že nejde o nezvládnutelný problém. 

- Pátek se nadále jeví jako nejvhodnější den pro hlasování; spojuje v sobě výhody pro ty, kdo chtějí hlasovat ve spojení s rytmem 

pracovního dne (cestou do/z práce), s výhodami pro voliče upřednostňující hlasování ve volném čase. Časové rozmezí umožňuje 

odhlasovat i voličům pracujícím v dlouhých směnách např. od 7 do 19 hodin. Zároveň nebyl identifikován typ voliče, který by mohl volit 

jedině v sobotu a musel svoji voličskou motivaci kvůli hlasování v pátek potlačit. Snížení volební účasti je pouze hypotetické, přičemž o 

volební účasti rozhodují spíše jiné důvody než neochota jít do volební místnosti právě v pátek večer. 

- Hlasování v předstihu se bude uskutečňovat v prostorách obecních úřadů (nikoli v klubovnách, třídách školní družiny, jídelnách atd.). 

Schránky pro hlasování v předstihu budou tedy v prostředí, které musí být zabezpečeno z důvodů ochrany ostatních aktiv (např. IS) 

spravovaných obecním úřadem. Navíc se předpokládá, že v předstihu odhlasuje zlomek voličů. Nesdílíme tedy názor, že se hlasováním 

v předstihu neguje přínos jednodenního hlasování spočívající v odpadnutí problému s přechováváním volebních schránek v noci z pátku 

na sobotu. 

 

2) Vyjádření k požadavkům na zachování distribuce hlasovacích lístků voličům 

 

Nad rámec důvodové zprávy se k připomínkám uvádí následující: 

- Vyhodnocení voleb do EP 2019 (na základě podkladů od obecních úřadů a krajských úřadů i na základě podnětů voličů) potvrzuje, že 

doručování hlasovacích lístků voličům je nespolehlivé a nehospodárné. V řadě případů se lístky k voličům vůbec nedostanou, nebo je 

nezastihnou na adrese jejich skutečného pobytu, nebo jsou lístky znehodnoceny třeba deštěm, protože vyčnívají z poštovní schránky. Po 

zvětšení formátu hlasovacích lístků je distribuce ztížena tím, že se do schránek všechny sady pro domácnost nezřídka nevejdou. Navíc 

i voliči, k nimž se lístky dostanou, jich často nevyužijí a vyzvedávají si lístky až ve volební místnosti. 

- Hlasovací lístky nejsou jediným prostředkem, jak se připravit na hlasování. Zákon počítá s doručováním tiskoviny s přehledem volebních 

stran, a to včetně výčtu kandidátů. Nic nebrání tomu, aby si volič vyznačil preference v této tiskovině, vzal ji sebou a následně podle ní 

upravil ve volební místnosti hlasovací lístek. Podobně se bude možné připravit s využitím podkladů, jež budou dostupné na internetu. 

- Nedoručování lístků voličům tedy přináší pouze části voličů určitý nekomfort, který však není neúměrný a lze překonat změnou 

volebních návyků. Změna se přitom dotkne chování pouze části voličů. Není důvod domnívat se, že bude voliče od hlasování odrazovat. 

Volební účast se řídí daleko více úvahou, zda má volič „koho volit“. Při kladné odpovědi na tuto otázku není nedoručení hlasovacích 

lístků překážkou. 

- Zákon počítá s tím, že si volič bude moci lístky vyzvednout na obecním úřadě, pokud je dle svého uvážení skutečně potřebuje k přípravě 

na hlasování. Na druhou stranu nelze zavést model, kdy by volič měl nárok na zaslání lístků obecním úřadem. Takové řešení by bylo 

horší než dosavadní stav – plošné doručování lístků by bylo pouze nahrazeno doručováním „na zakázku“. Možnost osobního odběru 

lístků (kde není vyloučeno, že lístky vyzvedne pro voliče jiná osoba) je z pohledu dostupnosti lístků pro potřebné voliče dostačující. 
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- Vedle úspor za doručovací obálky, obálkování a za rezervu hlasovacích lístků (viz důvodovou zprávu) bude mít nedoručování lístků ještě 

jeden významný přínos pro obecní úřady, a sice logistický. Doručovací obálky a rezerva lístků představují podstatný objem materiálu. 

Jejich odbouráním se uleví přetíženým skladovacím kapacitám obecních úřadů. 

 

 

Ustanovení 

ZSV 

Z/

D 

Připomínkové místo Uplatněná připomínka Návrh vypořádání 

003 odst. 2 Z ČMKOS V § 3 požadujeme zrušit v odstavci 2 slova „podle zákona o volbách“. 

V § 3 požadujeme doplnit druhy volebních stran.  

V § 92 požadujeme zrušit odstavec 2. 

Odůvodnění: 

S ohledem na ustanovení § 3 odst. 2, který odkazuje na volební zákony, není jasné, proč jsou pak 

volební strany vyjmenovány v § 92 odst. 2. Také například v § 28 jsou uvedeny druhy volebních stran 

v souvislosti s použitím jejich názvů. Za vhodnější proto považujeme uvést druhy volebních stran v § 

3 a vypustit pro nadbytečnost odkaz na volební zákon. 

Vysvětleno. 

Odkaz na volební zákon v 

§ 3 odst. 2 musí být 

zachován, protože právě 

volební zákony upravují 

aktivní legitimaci 

k podání kandidátní 

listiny. V § 92 odst. 2 se 

upravuje nikoli pojem 

„volební strana“, ale 

pojem „druh volební 

strany“, což je položka 

v některých volebních 

dokumentech (kandidátní 

listina, hlasovací lístek). 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

003 odst. 5 Z ČMKOS Požadujeme doplnit, jak prokazuje okrskové volební komisi svoji totožnost občan, jehož svéprávnost 

byla omezena. 

Odůvodnění: 

Podle odstavce 5 nelze svéprávnost k výkonu práva volit omezit. Podle § 49 odst. 1 prokáže volič 

okrskové volební komisi svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo 

Vysvětleno. Občané 

omezení ve svéprávnosti 

jsou rovněž držiteli 

průkazů totožnosti. 
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služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného státu, 

prokáže okrskové volební komisi svoji totožnost průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo 

dokladem jiného státu prokazujícím jeho totožnost.  

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, je povinen mít občanský průkaz 

občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může, 

ale tudíž nemusí, mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. 

V případě, že mají 

omezeno nakládání 

s občanským průkazem, 

poskytuje jim nezbytnou 

asistenci například 

opatrovník. 

Předkladatel doplní do 

DZ specifika vydávání 

občanských průkazů 

v dané situaci a způsoby 

řešení pro agendu voleb. 

 

Pozn. na základě 

jednání MV s KPR 

došlo k dohodě na 

upuštění od zrušení 

překážky ve výkonu 

práva volit spočívající 

v omezení svéprávnosti. 

MV (ve spolupráci 

s MSp) bude apelovat 

na soudní soustavu ve 

smyslu restriktivního 

přístupu k omezování 

svéprávnosti k výkonu 

aktivního volebního 

práva s tím, že takové 

explicitní omezení by 

mělo být stanovováno 

jen ve zjevných 
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případech nemožnosti 

volební právo vykonat.  

 

030 odst. 2 Z ČMKOS a)V odstavci 2 větě třetí požadujeme nahradit slova „může být“ například slovem „je“. 

Odůvodnění: 

Sloveso „může“ se v právních předpisech většinou vykládá jako možnost postupovat podle konkrétní 

právní úpravy, nikoliv jako povinnost se touto právní úpravou řídit, ačkoliv v některých případech i 

tento pojem znamená „musí“, jako zřejmě i v tomto případě. Z důvodu jednoznačnosti 

a srozumitelnosti raději navrhujeme použít jiný jednoznačný pojem. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

b)V odstavci 2 větě čtvrté požadujeme slovo „, jestliže“ například slovy „dnem, kdy“.  

Odůvodnění: 

Z navrhované právní úpravy není jasné, odkdy konkrétně nastupuje náhradník na místo zmocněnce. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

c)V odstavci 2 doporučujeme upravit větu pátou následovně: : „Odvolání nebo vzdání se funkce 

zmocněnce učiněné po podání kandidátní listiny a nástup náhradníka jsou účinné dnem…“. 

Odůvodnění: 

Důvodem je jednoznačnost a srozumitelnost textu. 

Akceptováno částečně: 

a) „může být pouze“ 

b) „okamžikem kdy bylo 

odvolání doručeno 

registračnímu úřadu“ 

c) ne – je potřeba upravit 

i jmenování zmocněnce 

po podání kandidátní 

listiny. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky pod bodem 

c). 

037 a násl. Z ČMKOS Požadujeme výslovně stanovit, jakým způsobem bude zajištěn počet členů okrskové komise a jejich 

řádné střídání nebo jiné dělení práce ve volebním dni. 

Odůvodnění: 

Návrh zákona neřeší náročnost výkonu členy okrskové komise v případě jediného volebního dne. 

Jestliže se uvažuje o jednom volebním dni, kdy by byla volební místnost přístupná voličům od 7:00 

do 22:00, jednalo by se o 15 hodin, přičemž by se samozřejmě členové okrskové volební komise 

museli sejít ráno ještě před zahájením voleb. Pokud by sčítání dle návrhu následovalo ihned po 

ukončení hlasování, dostáváme se až na odhadem 18 – 20 hodinovou směnu končící druhý den k 

ránu. V této souvislosti je možné poznamenat, že podle § 83 zákoníku práce nesmí směna přesáhnout 

12 hodin. Není možné ignorovat ani tu praktickou zkušenost, že velký podíl členů okrskových 

volebních komisí tvoří lidé vyššího věku, pro které takto dlouhý volební den může představovat 

opravdu příliš vysokou zátěž. 

Z návrhu není zřejmé žádné řešení (kromě zániku členství v komisi podle § 41 odst. 3 písm. f), žádná 

forma plánovaného střídání členů komise apod. Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že jednodenní 

volby fungují ve všech jiných státech EU, bylo by tedy vhodné zjistit, jak toto téma řeší jiné státy a 

Neakceptováno. 

Vysvětleno 

 

Činnost OVK není 

závislou prací. Střídání 

členů není s ohledem na 

povahu tohoto orgánu 

vykonávajícího státní 

správu realistické. 

 

Po jednání náměstka 

MV a místopředsedy 

ČMKOS připomínkové 
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inspirovat se některou vhodnou úpravou nebo dobrou praxí. místo změnilo 

připomínku na 

doporučující. 

037 a násl. Z ČMKOS Požadujeme vytvořit členům okrskových volebních komisí podmínky pro řádný výkon jejich funkce 

minimálně stanovením přiměřené doby na odpočinek, případně zajistit ve volební místnosti činnost 

okrskových volebních komisí ve dvou směnách. 

Odůvodnění: 

V návrhu zákona o správě voleb se počítá s tím, že volby proběhnou v jednom dni, a to v pátek od 

7.00 hodin do 22:00 hodin. Volebním orgánem je mimo jiné také okrsková volební komise a zvláštní 

okrsková volební komise. Podle navrhovaného § 18 okrsková volební komise zajišťuje pořádek ve 

volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy včetně hlasů odevzdaných 

v předstihu a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, odevzdává volební dokumentaci do 

úschovy obecnímu úřadu a plní další úkoly podle zákona o správě voleb a podle zákonů o volbách. 

Ve volební místnosti musí být stále přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů okrskové 

volební komise a v případě, že je okrsková volební komise jen čtyřčlenná a její 2 členové zajišťují 

hlasování do přenosné volební schránky, musí být ostatní 2 členové přítomni ve volební místnosti. 

I když se v § 46 návrhu zákona o správě voleb neuvádí, kdo zajišťuje vybavení volební místnosti, tak 

tuto činnost běžně vykonávají členové okrskové volební komise, přičemž se jim na prvním zasedání 

okrskové volební komise doporučuje, aby se do volební místnosti dostavili cca 1,5 hodiny před 

zahájením hlasování, aby byla volební místnost včas vybavena podle § 46 odst. 2, 4 a 5. V tomto 

případě by to tedy bylo nejpozději v 5:30 hodin. 

Také výdej volebních lístků až ve volební místnosti znamená pro členy okrskové volební komise 

nárůst práce, ale i komplikaci pro voliče, protože teprve ve volební místnosti budou moci vybrat 

konkrétní volební lístek. Tím se také prodlouží jejich setrvání ve volební místnosti a mohou se tvořit 

fronty. 

Po ukončení hlasování, tedy po 22. hodině, pak postupuje okrsková volební komise při sčítání hlasů 

podle § 73 až 75, což může trvat cca 2 hodiny, ale i déle podle složitosti voleb. Okrsková volební 

komise pak může podle § 76 odst. 4 ukončit zasedání teprve tehdy, jestliže jí Český statistický úřad 

vydá doklad o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování, tedy nejspíš až po 

půlnoci.  

Podle § 45 odst. 1 návrhu zákona je členství v okrskové volební komisi jiným úkonem v obecném 

zájmu. Nejedná se tedy o pracovněprávní vztah, a proto se podmínky pro výkon této funkce neřídí 

zákoníkem práce. Vytvoření podmínek pro řádný výkon funkce člena okrskové volební komise však 

neupravuje ani tento návrh zákona, pouze se podle § 41 odst. 3 písm. f) nesankcionuje zánikem 

členství v okrskové volební komisi, pokud člen okrskové volební komise přestane v den voleb 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

Činnost OVK není 

závislou prací. Střídání 

členů není s ohledem na 

povahu tohoto orgánu 

vykonávajícího státní 

správu realistické. 

 

Po jednání náměstka 

MV a místopředsedy 

ČMKOS připomínkové 

místo změnilo 

připomínku na 

doporučující. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4KK4)



7 
 

vykonávat svoji funkci a jeho nepřetržitá nepřítomnost trvá méně než 2 hodiny. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zasedání okrskové volební komise v den voleb bude trvat cca 19 

hodin, možná i déle s tím, že ta nejnáročnější práce, tedy sčítání volebních lístků začíná až po 22. 

hodině. Není jistě pochyb, že lze zasedání členů okrskové volební komise v den voleb považovat za 

činnost podobnou výkonu práce podle zákoníku práce. Nepřetržitá cca devatenáctihodinová možná i 

delší směna, ale značně převyšuje maximální délku směny podle zákoníku práce, i pokud by členové 

okrskové volební komise využili dvouhodinovou nepřítomnost podle § 41 odst. 3 písm. f). 

002 odst. 2 a 

3 

Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje ve výše uvedených ustanoveních nahradit číslo „22“ číslem „21“. 

Odůvodnění: 

ČSÚ považuje dřívější ukončení dob voleb za opatření, které sníží riziko chybovosti při sčítání hlasů 

v nočních hodinách a zlepší podmínky členů komisí při výkonu práce, která je náročná na soustředění 

a pozornost členů komisí. Navržený rozsah pro uplatnění práva volit je ve stejném rozsahu,  

ve kterém probíhalo hlasování dosud. Volič má zároveň možnost volit v předstihu, korespondenčně, 

případně v jiném okrsku na základě oznámení nebo voličského průkazu.  

Akceptováno. 

012 Z ČSÚ ČSÚ požaduje znovu zhodnotit a konkretizovat způsob vytváření volebních pracovišť ČSÚ pro 

přejímku výsledků hlasování od okrskových volebních komisí u pověřených obecních úřadů, zejména 

ve vztahu k územnímu členění statutárních měst.  

 

Odůvodnění: 

Oproti stávajícím volebním zákonům neobsahuje nový návrh upřesnění volebního orgánu „pověřený 

obecní úřad“ pro území územně členěných statutárních měst (zejména hl. m. Praha, Plzeň, Brno, 

Ostrava). Umístění pracovišť ČSÚ by bylo vhodné stanovit vzájemnou dohodou Českého 

statistického úřadu, krajských úřadů a Ministerstva vnitra tak, aby umožňovalo pružně reagovat na 

změny územně správního členění státu, nezvyšovat počet přebíracích míst, případně zajistit jejich 

dlouhodobě požadovanou redukci. Navrhuje se proto znovu předkladatelem vyhodnotit zakotvení 

způsobu vytváření „přebíracích pracovišť“ u pověřených obecních úřadů, úřadů městských částí a 

městských obvodů, případně magistrátů územně členěných statutárních měst. 

Akceptováno. Bude 

upraveno prováděcím 

právním předpisem. 

012 odst. 1 

písm. b) 

Z ČSÚ Český statistický úřad navrhuje vložit do § 12 odst. 1 písm. b) za slovo „vypracovává“ slovo 

„závazný“ a za slovo „voleb“ vložit slova „včetně programového vybavení pro převzetí zápisů o 

výsledku hlasování a následné zpracování výsledků voleb“.  

Odůvodnění: 

ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že součástí systému zjišťování výsledků voleb je i programové 

vybavení pro převzetí zápisů o výsledku hlasování v okrsku a následné zpracování výsledků voleb, 

které jsou jak pro ČSÚ,  

tak pro okrskové (i zvláštní okrskové) volební komise závazné.  

Akceptováno částečně. 

Doplněn text „včetně 

programového vybavení“. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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S ohledem na tyto skutečnosti ČSÚ požaduje úpravu znění tohoto ustanovení. 

012 odst. 1 

písm. e) 

Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje vložit do § 12 odst. 1 písm. e) za slova „školení a“ slovo 

„vybraným“. 

Odůvodnění: 

Navrhuje se v zákoně zohlednit skutečnost, že pověřeni pro převzetí zápisů od okrskových volebních 

komisí a k plnění úkolů dle § 12 odst. 2 jsou pouze vedoucí pracovišť ČSÚ a jejich zástupci.   

Akceptováno. 

012 odst. 2 

písm. b) 

Z ČSÚ Český statistický úřad navrhuje vložit do § 12 odst. 2 písm. b) za slovo  

„hlasování“ slova „a vydávat doklady o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího 

zpracování“. 

Odůvodnění: 

Navrhuje se výše uvedeným ustanovením vymezit oprávnění zaměstnance ČR zařazeného v ČSÚ 

s pověřením dle § 12 odst. 1 písm. e) předloženého návrhu zákona vydávat doklad o převzetí 

bezchybného výsledku hlasování dle § 76 odst. 4) tohoto zákona. 

Akceptováno částečně. 

Nahradit převzetí 

vydáváním. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

025 odst. 3 a 

4 

Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje v § 25 vypustit odst. 4 a vložit do znění  

§ 25 odst. 3 nové písmeno e), které zní: 

„e) Český statistický úřad v rozsahu údajů využívaných k vyhotovování registrů a číselníků kandidátů 

a volebních stran.“ 

Odůvodnění: 

ČSÚ doporučuje upravit přístupová oprávnění v jednom ustanovení. Navržená úprava stanoví přístup 

ČSÚ k obsahu registru kandidátních listin i jeho právo využívat tyto údaje pro plnění úkolů v jeho 

působnosti. 

Akceptováno. 

034 odst. 7 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje vložit na konci § 34 odst. 7 větu, která zní: 

„Současně předá Ministerstvo vnitra informaci o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany 

nebo politického hnutí Českému statistickému úřadu.“ 

Odůvodnění: 

ČSÚ navrhuje upravit znění ustanovení tak, aby zohlednilo působnost ČSÚ jako volebního orgánu 

zpracovávajícího výsledky voleb. 

Akceptováno. 

075 odst. 1 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje v § 75 odst. 1 druhé větě za slovo „Zápis“ vložit slovo „ověřují a“. 

Odůvodnění: 

ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že okrsková volební komise jako jediná zodpovídá za obsah zápisu a 

jeho shodu se zjištěnými výsledky hlasování.  

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Není zřejmý 

specifický obsah úkonu 

ověřování. Již u 

samotného aktu podpisu 
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se předpokládá, že 

podepisující se seznámil 

s podepsaným 

dokumentem. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

077 odst. 1 Z ČSÚ Český statistický úřad navrhuje: 

a) vypuštění v § 77 odst. 1 slov „spolu s ostatní volební dokumentací“;  

b) vypuštění v § 77 odst. 1 písm. f) textu „a případný zápis o provedené kontrole“ 

c) vložení do § 77 odst. 1 nová písm. g) a h), která zní: 

„g) případný zápis o provedené kontrole, 

h) ostatní materiály vzniklé v průběhu voleb.“ 

 d) nahradit v § 77 odst. 1 písm. f) slovo „doklad“ slovem „doklady“. 

Odůvodnění: 

V souvislosti se soudními přezkumy, které upozorňují na nedostatky volební dokumentace a její 

nekompletnost, ČSÚ navrhuje výše uvedené změny.  

Akceptováno. 

080 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje nahradit dosavadní znění § 80 textem,  

který zní: 

„(1) Sčítací stroj je zařízení nebo soubor zařízení umožňujících pořízení elektronických obrazů 

hlasovacích lístků, vyhodnocení jejich obsahu a vytvoření datové sady umožňující následné sečtení 

hlasů v systému zjišťování výsledků voleb. 

(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje pořízení a servis sčítacích strojů pro pořízení obrazů hlasovacích 

lístků a převod do datových sad a se součinností obecních úřadů jejich instalaci ve volebních 

místnostech.  

(3) Český statistický úřad zajišťuje v rámci systému zjišťování výsledků voleb programové vybavení 

ke zjištění výsledků hlasování v okrsku z datových sad.  

(4) Sčítací stroj musí odpovídat technickým parametrům stanoveným prováděcím právním 

předpisem. 

(5) Soulad sčítacího stroje s technickými parametry, jeho funkčnost  

a funkčnost programového vybavení pro pořizování elektronických obrazů hlasovacích lístků, 

vyhodnocení jejich obsahu a převod do datových sad ověřuje v dostatečném předstihu před zahájením 

strojového sčítání obecní úřad a o výsledku ověření pořizuje protokol, který je součástí volební 

Akceptováno jinak. 

strojové sčítání bude 

vypuštěno a bude 

ponecháno pouze 

ustanovení o testování. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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dokumentace.“ 

 

Odůvodnění: 

Český statistický úřad požaduje zachovat současný stav, kdy ČSÚ programovým vybavením 

nezasahuje do posuzování úprav hlasovacích lístků (to je pouze v gesci okrskové volební komise 

pracující se sčítacím strojem) a přebírá až údaje, které lze již jednoznačně vyhodnotit dle zákona, 

sumarizovat a zjistit výsledky voleb. Je nutné oddělit části strojového sčítání v gesci Ministerstva 

vnitra, pořízení obrazů hlasovacích lístků a zajištění převodu do datových sad dle odst. 1 a 2, a 

Českého statistického úřadu dle odst. 3, který datové sady převezme a zpracuje dle zákona. 

081 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje nahradit znění § 81 textem, který zní: 

„(1) Strojové sčítání hlasů zahájí okrsková volební komise poté, co posoudí obsah odevzdaných 

úředních obálek.  

(2) Okrsková volební komise vkládá hlasovací lístky do sčítacího stroje v dávkách. V případě selhání 

čtení hlasovacích lístků okrsková volební komise postup pro příslušnou dávku hlasovacích lístků 

zopakuje. 

(3) Po bezchybném pořízení obrazů všech hlasovacích lístků vyhodnotí programové vybavení 

sčítacího stroje jejich obsah a vytvoří datové sady. V případě, že způsob úpravy lístku voličem 

odpovídá pravidlům stanoveným tímto zákonem a zákonem o volbách, avšak sčítací stroj jej nebyl 

schopen vyhodnotit, zadá okrsková volební komise ručně hodnoty odpovídající vůli voliče vyjádřené 

na hlasovacím lístku. 

(4) Okrsková volební komise nahraje datové sady vytvořené sčítacím strojem do programového 

vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, které vyhodnotí jejich obsah dle zákona o volbách 

a vytvoří zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku. Spolu se zápisem odevzdá okrsková volební 

komise Českému statistickému úřadu také výsledky hlasování na technickém nosiči a protokol o 

průběhu strojového sčítání. 

(5) Elektronické obrazy hlasovacích lístků, včetně datových sad, předá okrsková volební komise 

spolu s volební dokumentací obecnímu úřadu. 

(6) Nastanou-li v průběhu sčítání hlasů okolnosti znemožňující řádný průběh strojového sčítání hlasů 

a nelze-li zjednat nápravu ani za součinnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu nebo 

Českého statistického úřadu, okrsková volební komise učiní o těchto okolnostech záznam do zápisu o 

průběhu a výsledcích hlasování a sečte hlasy ručně postupem stanoveným zákonem o volbách. 

(7) Využije-li okrsková volební komise pro zjišťování výsledku hlasování strojové sčítání, použije 

zároveň výpočetní techniku a programové vybavení stanovené prováděcím právním předpisem 

Ministerstva vnitra v dohodě s Českým statistickým úřadem.“ 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

strojové sčítání bude 

vypuštěno a bude 

ponecháno pouze 

ustanovení o testování. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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Český statistický úřad považuje za nutné upravit příslušné paragrafy  

tak, aby reflektovaly možnou variabilitu procesu strojového sčítání, jehož realizace dle navržené 

právní úpravy není zatím zcela jednoznačná.  

 

ČSÚ z hlediska své působnosti upozorňuje zejména na: 

- zrušení konkretizace velikosti dávky, která se bude odvíjet  

od technických parametrů sčítacího stroje,  

- úpravu textu „označil jako chybně upravený“ na text „nebyl schopen vyhodnotit“, aby bylo 

v souladu se skutečností a důvodovou zprávou,  

- zrušení povinnosti ČSÚ převzít obrazy hlasovacích lístků (nepřebírá ani hlasovací lístky 

v papírové podobě),  

- zavedení povinnosti uložit výstupy sčítacího stroje spolu s volební dokumentací a stanovit 

povinnost využít výpočetní techniku a programové vybavení v souladu s parametry 

prováděcího předpisu.    

 

ČSÚ zároveň po posouzení materiálu jak z hlediska právního tak věcného zásadně upozorňuje na jeho 

dva závažné nedostatky:  

1) strojové sčítání hlasů nelze za současného stavu legislativy využít  

pro zpracování voleb do zastupitelstev obcí, kde by bylo nejvíce potřebné vzhledem k metodické i 

časové náročnosti sčítání hlasů a vzhledem k nejzávažnějším dopadům případných chyb na přidělení 

mandátu. Právě u těchto voleb by strojové sčítání nejvíce ulevilo okrskovým volebním komisím. 

Navržené skenování je však obtížné vzhledem k velké variabilitě vzhledu hlasovacích lístků a ve 

velkých městech téměř nemožné z důvodu rozměrů hlasovacích lístků (větší než A3) a zpracování 

(brožura, lepení…);  

2) předpokládané testování strojového sčítání hlasů ve volbách bezprostředně po ukončení sčítání 

hlasů a předání zápisu na ČSÚ je při jednodenních volbách pro pilotní testování naprosto nevhodné, a 

to z důvodu únavy okrskové volební komise po téměř 20 hodinách práce, která by měla pokračovat 

v pozdních nočních až brzkých ranních hodinách.  

083 odst. 1 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje vypustit poslední větu 1. odstavce § 83. 

Odůvodnění: 

Návrh na vypuštění věty je v souladu s Důvodovou zprávou. ČSÚ jako nezávislý úřad v době sčítání 

hlasů zajišťuje především převzetí zjištěných údajů od okrskových volebních komisí, při kterém 

provádí  

zcela odlišný druh kontrolní činnosti zaměřený na posouzení matematicko-logických vazeb údajů 

v zápisech okrskových volebních komisí a poskytuje komisím v souladu s § 12 metodickou podporu, 

Akceptováno. 
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v případě nutnosti i ve volební místnosti. V době sčítání hlasů již nemá personální kapacity na 

provádění dalších kontrol.  

090 Z ČSÚ Český statistický úřad navrhuje vložit do ustanovení § 90 nový odstavec 3, který zní: 

„Rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta zašle příslušný soud Státní volební komisi a Ministerstvu 

vnitra nejpozději do dvou pracovních dní po nabytí jeho účinnosti.“ 

Odůvodnění: 

ČSÚ považuje za nutné informovat Státní volební komisi a Ministerstvo vnitra o změnách týkajících 

se zvolení jednotlivých kandidátů, aby ČSÚ mohl následně promítnout změny na základě usnesení 

soudů do prezentace volebních výsledků. 

Akceptováno jinak. 

 

Doplněno do ustanovení 

n§ 90 odst. 4 SŘS (v 

rámci změnového 

zákona) 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

093 odst. 1 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje vložit na úvod textu § 93 odst. 1 písm. f), h) i) návrhu slova „v 

součinnosti s Českým statistickým úřadem“.  

Odůvodnění: 

Z hlediska úkolů stanovených § 12 a § 95 ČSÚ upozorňuje na nutnou součinnost s předkladatelem 

materiálu. Navrhuje proto úpravu tohoto ustanovení. 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

095 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje: 

a) v odst. 1 na konci věty nahradit text „v termínu konání prvních voleb  

do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční po uplynutí jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto 

zákona“ textem „, přičemž termín i druh voleb stanoví Ministerstvo vnitra v dohodě s Českým 

statistickým úřadem prováděcím právním předpisem.“ 

b) v odst. 2 vložit za slovo „zařízení“ slova „a programového vybavení“  

a vypustit za slovy „vnitra a“ slova „programového vybavení zajištěného“; 

c) v odst. 3 nahradit v 2. větě slova „ve volbách do Poslanecké sněmovny“ textem „právě konaných 

voleb“ a vypustit  v úvodu poslední věty slovo „bezprostředně“. 

d) v odst. 5 v 1. větě za slovo „zařízení“ vložit text „ dle § 80 odst. 1“, ve druhé větě za slovo 

„vybavení“ vložit slova „pro vyhodnocení datových sad“ a ve větě poslední nahradit slovo 

„předseda“ slovem „zapisovatel“; 

 e)v první větě odst. 7 nahradit číslo „10“ číslem „20“. 

Odůvodnění: 

ČSÚ požaduje prodloužení doby k posouzení údajů z testování strojového sčítání hlasů. U 

vyhodnocení údajů z testování předpokládá vyšší rozsah prací, který není předem jednoznačně zřejmý 

Akceptováno částečně. 

Ad a) – Akceptováno. 

Ad b) – Akceptováno. 

Ad c) – slovo 

„bezprostředně“ je 

potřeba ponechat. 

Strojové sčítání mají 

otestovat reálné komise. 

Ad e) – akceptováno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky ve vztahu 
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a časovou náročnost analýzy tohoto typu nelze predikovat. Upozorňuje také na to, že bezprostřední 

zahájení testování strojového sčítání po ukončení sčítání hlasů a předání zápisu na ČSÚ by vzhledem 

k únavě členů okrskových volebních komisí nemuselo být vhodné; výsledky pilotního testování by 

tak mohly být zkresleny. 

Český statistický úřad také upozorňuje, že v případě zachování testování  

s volbami do Poslanecké sněmovny a pozdějšího nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona by se 

testování strojového sčítání hlasů konalo pravděpodobně až v roce 2025. Navržená změna, jíž se 

vypouští pevně stanovená lhůta, zajistí flexibilnější možnost konání testování strojového sčítání bez 

ohledu na nabytí účinnosti.  

ČSÚ také navrhuje upravit toto ustanovení v souvislosti s navrženou změnou § 80. Jedná se o 

konkretizaci zařízení, která má pro testování strojového sčítání hlasů zajistit Ministerstvo vnitra, a 

konkretizaci programového vybavení, které zajišťuje Český statistický úřad.  

ČSÚ současně upozorňuje na skutečnost, že vhodnější osobou pro vyškolení ostatních členů komise 

ke strojovému sčítání hlasů je zapisovatel.  

k části písm. c) 

připomínky. 

096 Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje vložit do: 

a) 1. odstavce na konec textu slova „, s výjimkou voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu 

ČR konaných v roce 2020 dle dosavadní právní úpravy“; 

b) nový odstavec č. 11, který zní: 

„(11) Pro doplňovací nebo opakované volby nebo opakované hlasování  

do Senátu Parlamentu ČR a nové, dodatečné nebo opakované volby  

nebo opakované hlasování do zastupitelstev obcí konané před dnem 1. září  

v roce 2022 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.“  

Odůvodnění: 

Nelze předjímat délku legislativního procesu a z toho důvodu ČSÚ požaduje zvážit změnu znění 

tohoto ustanovení tak, aby se volby do zastupitelstev krajů a případné nové, dodatečné nebo 

opakované volby nebo opakované hlasování do zastupitelstev obcí, doplňovací nebo opakované volby 

nebo opakované hlasování do Senátu Parlamentu ČR konaly podle stávající právní úpravy, tak aby 

nenastala situace, kdy do poslední chvíle nebude zřejmé, podle jakého volebního zákona se bude 

postupovat, což by mělo dopad do technicko-organizační přípravy voleb.  

Akceptováno jinak. 

Ad a) – vyřešeno 

stanovením účinnosti na 

1.1.2021 

Ad b) – v odstavci  7 se 

doplňuje zmínka o 

souběžných volbách do 

jedné třetiny Senátu. 

 

Plus doplněno 

přechodných ustanovení 

do zákona o volbách do 

Parlamentu a volbách do 

zastupitelstev obcí 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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097 Z ČSÚ Český statistický úřad trvá na nahrazení textu „dnem 1. července 2020“ textem „prvním dnem třetího 

měsíce po jeho vyhlášení“. 

Odůvodnění: 

Při stanovení účinnosti nové právní úpravy s dobou potřebnou k jeho projednání v rámci 

legislativního procesu a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Délku této doby nelze zcela jednoznačně určit. 

ČSÚ požaduje zvážit určení účinnosti tak, aby se volby do zastupitelstev krajů v roce 2020, popř. 

další volby, konaly podle stávající právní úpravy. Nově zakotvená účinnost také zamezí dopadu do 

technicko-organizační přípravy voleb. 

ČSÚ proto navrhuje ji určit obecně tak, aby byla zajištěna možnost seznámení se s novým právním 

předpisem již před nabytím jeho účinnosti 

Upraveno jinak. Účinnost 

stanovena k 1.1.2021. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

DZ (k § 84) Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje v textu jednoznačně určit náklady,  

které budou hrazeny paušálně. 

Odůvodnění: 

ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že z předloženého textu Důvodové zprávy, ani formou příkladného 

výčtu, není zřejmý typ nákladů zařazených mezi ostatní náklady hrazené z paušálně poskytnutých 

finančních prostředků. Výše těchto prostředků bude stanovena dle pravidel v prováděcím právním 

předpise, který není ani ve formě tezí obsahem předloženého materiálu  

do vnějšího připomínkového řízení. 

Akceptováno jinak. 

 

Předkladatel od 

financování části 

volebních nákladů 

formou paušálu upustil. 

RIA (bod 

3.9) 

Z ČSÚ Český statistický úřad (dále i „ČSÚ“) požaduje vyhodnotit materiál  

jako návrh právní úpravy s dopadem: 

 

a) do působnosti ČSÚ definované § 4 zákona č. 89/1995 Sb.,  

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů; 

 

b) do rozpočtové kapitoly ČSÚ. 

 

Odůvodnění: 

Český statistický úřad nesouhlasí s negativním vyhodnocením agregovaných dopadů Shrnutí 

závěrečné zprávy RIA, a to zejména bodu 3.1 a 3.9. 

  

Předložený návrh zákona ve shodě s § 4 odst. 1 písm. p) zákona o státní statistické službě zařazuje 

ČSÚ do soustavy volebních orgánů. V rámci jeho přípravy byly jednotlivé varianty regulace 

posuzovány i z hlediska dopadu nové právní úpravy na ČSÚ. Materiál zcela jednoznačně nebyl 

vyhodnocen z hlediska dopadů výdajů kapitoly ČSÚ a to především z hlediska nákladů souvisejících 

se strojovým sčítáním hlasů. 

Akceptováno. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že data ČSÚ obsahující výsledky voleb  

a související statistiky jsou jedním z uvedených zdrojů dat pro zpracování  

ZZ RIA, ČSÚ požaduje pozitivně vyhodnotit předložený návrh nové právní úpravy v oblasti voleb 

z hlediska dopadu na výkon státní statistické služby  

a jeho rozpočtovou kapitolu. 

Usnesení  Z ČSÚ Český statistický úřad požaduje vložit do bodu 2. I. části usnesení: 

a) za slova „ pro rok 2020“ slova „a roky následující“ a 

b) nahradit částku „2 000 000“ částkou „5 000 000“. 

 

Odůvodnění: 

Český statistický úřad požaduje navýšit předpokládané náklady na přípravu  

a servis testovacího ověření strojového sčítání ve schvalovací části navrženého usnesení, a to pro 

nejasnost a nesoulad mezi Důvodovou zprávou a návrhem usnesení vlády ve vyčíslení nákladů ČSÚ 

na přípravu a servis strojového sčítání pro zkušební provoz ve výši 3 000 000 Kč.  

Z tohoto důvodu ČSÚ trvá na stanovení těchto nákladů usnesením vlády  

ve výši 5 000 000 Kč. 

 

Současně také požaduje ve znění usnesení zohlednit možnost změny účinnosti navrženého zákona.  

Akceptováno. 

004 odst. 3 Z ČÚZK Požaduji za slova „volebních místností,“ vložit slova „aby byly bezezbytku skladebné do území 

obce“. 

Odůvodnění: 

Bezezbytková skladebnost účelových územních prvků vedených v Registru územní identifikace adres 

a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) je v současné době upravena v § 31 odst. 2 zákona o základních 

registrech. V souvislosti se zaváděním nových typů účelových územních prvků do RÚIAN však byla 

připravena změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která bezezbytkovou skladebnost 

stanovenou v § 31 odst. 2 tohoto zákona ruší (viz novela horního zákona předložená Poslanecké 

sněmovně jako sněmovní tisk č. 531). Tato se totiž ukázala jako překážka při zavádění nových typů 

účelových územních prvků do RÚIAN, u kterých by z důvodu naplnění podmínky bezezbytkové 

skladebnosti bylo nutné vymezovat i území bez účelového územního prvku. Je však nanejvýš 

žádoucí, aby u volebních okrsků byl zachován současný stav, tj. bezezbytková skladebnost do území 

obce. 

Akceptováno. 

004 odst. 6 Z ČÚZK Požaduji za slova „obecní úřad“ vložit slova „prostřednictvím informačního systému územní 

identifikace“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 
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Je nezbytné stanovit, prostřednictvím jakého agendového informačního systému bude prováděna 

editace údajů o volebních okrscích v RÚIAN. Stejně je tomu v současnosti v § 26 odst. 2 zákona č. 

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

005 odst. 1 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(1) Obecní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem v místě obvyklým nejpozději 15 dnů přede 

dnem voleb oznámení o době a místě konání voleb na území obce. Bylo-li na území obce vytvořeno 

více volebních okrsků, uvede, které části území obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků. 

Zároveň obecní úřad uvede v oznámení adresy volebních místností a informuje voliče o podmínkách 

hlasování v předstihu.“. 

Odůvodnění: Povinnost obce zveřejňovat informaci o době a místě konání voleb (dále jen 

„informace“) na území každého volebního okrsku je obsoletní a tato skutečnost je namítána v 

hodnotících zprávách o průběhu voleb již řadu let. Městské části, a to zejména ty s vyšším počtem 

volebních okrsků, nedisponují odpovídajícími plochami pro zveřejňování informace v každém okrsku 

a jsou nuceny si tyto plochy komerčně pronajímat či využívat nástěnky příspěvkových organizací a 

spolků. Takto zveřejněná informace se k voličům dostává nahodile, přičemž plochu, na níž je 

umístěna, si vůbec nespojují s veřejnou správou. Současně je třeba poukázat na skutečnost, že již nyní 

není tímto způsobem informace zveřejňována při volbě prezidenta republiky (zákon č. 275/2012 Sb., 

o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve 

znění pozdějších předpisů, jako jediný volební zákon tuto povinnost nestanoví), a to aniž by si toho 

sami voliči povšimli. Dále je vhodné připomenout, že řada městských částí využívá nad rámec zákona 

k informování voličů takové nástroje, které více odpovídají realitě dnešní doby (internetové 

vyhledávání volební místnosti, navigace do volební místnosti, aplikace pro mobilní telefony). 

S přihlédnutím k výše uvedenému navrhujeme zrušení povinnosti zveřejňovat informaci na území 

každého volebního okrsku. Informace bude zveřejněna na úřední desce a způsobem v místě 

obvyklým. V případě, že je na území obce vytvořeno více volebních okrsků, bude informace 

obsahovat i údaje o tom, které části území obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků. 

Akceptováno. 

006 odst. 1 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(1) Volebními orgány jsou: 

a) Státní volební komise, 

b) Ministerstvo vnitra, 

c) Ministerstvo zahraničních věcí, 

d) Český statistický úřad, 

e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, 

f) pověřený obecní úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části stanovený v příloze k tomuto 

zákonu, 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. K diskusi 

s HMP a statutárními 

městy. 

 

Rušení a zřizování 

MČ/MO statuty. 

Prostřednictvím SMOČR 
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g) obecní úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, 

h) starosta, 

i) zastupitelský úřad, jímž se rozumí velvyslanectví a konzulární úřad České republiky, 

s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; 

j) okrsková volební komise, 

k) zvláštní okrsková volební komise.“ 

 

a dále požadujeme doplnit přílohu  

ÚMČ                 Městské části, pro které plní úkoly pověřeného obecního úřadu 

Praha 1              Praha 1 

Praha 2              Praha 2 

Praha 3  Praha 3  

Praha 4              Praha 4, Praha - Kunratice 

Praha 5              Praha 5, Praha – Slivenec 

Praha 6  Praha 6, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Přední Kopanina, Praha - 

Suchdol 

Praha 7              Praha 7, Praha - Troja 

Praha 8              Praha 8, Praha – Březiněves, Praha – Dolní Chabry, Praha - Ďáblice 

Praha 9              Praha 9 

Praha 10 Praha 10 

Praha 11 Praha 11, Praha – Křeslice, Praha – Šeberov, Praha - Újezd 

Praha 12 Praha 12, Praha - Libuš 

Praha 13 Praha 13, Praha - Řeporyje 

Praha 14 Praha 14, Praha – Dolní Počernice 

Praha 15 Praha 15, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dubeč, Praha – Petrovice, Praha - 

Štěrboholy 

Praha 16 Praha 16, Praha – Lipence, Praha – Lochkov, Praha – Velká Chuchle, Praha - 

Zbraslav 

Praha 17 Praha 17, Praha - Zličín 

Praha 18 Praha 18, Praha - Čakovice 

Praha 19 Praha 19, Praha – Satalice, Praha - Vinoř 

Praha 20 Praha 20 

Praha 21 Praha 21, Praha – Běchovice, Praha – Klánovice, Praha - Koloděje 

Praha 22 Praha 22, Praha – Benice, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha - Nedvězí 

 

oslovena územně členěná 

statutární města 

s dotazem na preferenci 

změny statutem/zákonem. 

5 statutárních měst 

zaslalo vyjádření, z toho 3 

preferují statut. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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Odůvodnění: Návrh zákona nereflektuje situaci územně členěných měst, ani fakt, že hlavní město 

Praha je podle § 1 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, obcí i krajem. V návrhu 

zákona tak zcela absentuje rozdělení kompetencí mezi hlavní město Prahu a jeho městské části.  

015 písm. h) Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„h) zajišťuje zveřejnění přehledů volebních stran na úřední desce a způsobem v místě obvyklým,“. 

Odůvodnění: Doručování přehledu volebních stran voličům považujeme za nadbytečné. V prvé řadě 

je třeba konstatovat, že zájem voliče se soustředí zejména na údaje o jednotlivých kandidátech. 

V tomto směru je přehled volebních stran pro voliče nevypovídající. Dále je vhodné vzít v úvahu, že 

voliči mají k informacím o kandidujících stranách i jejich kandidátech přístup prostřednictvím 

veřejného rozhraní registru kandidátních listin a stejně tak je zveřejněno i oznámení o konání voleb a 

způsobu hlasování. Přínos doručování informace do jednotlivých domácností voličů je tedy 

v porovnání s vysokými finančními náklady na její výrobu a distribuci přinejmenším sporný. 

Z uvedených důvodů je navrhováno zveřejnění informace na úředních deskách obecních úřadů a 

způsobem v místě obvyklým bez distribuce do domácností voličů. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Doručování 

přehledu volebních stran 

je důležitou kompenzací 

při nedoručování 

hlasovacích lístků. 

Přehled bude obsahovat i 

seznamy kandidátů. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

020 odst. 1 Z HMP - Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(1) Registračním úřadem je pro volby do: 

a) Evropského parlamentu a pro volbu prezidenta republiky Ministerstvo vnitra, 

b) Senátu pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, 

c) Poslanecké sněmovny krajský úřad, 

d) zastupitelstev krajů krajský úřad, 

e) zastupitelstev obcí pověřený obecní úřad, zastupitelstva hlavního města Prahy Magistrát hlavního 

města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy úřad městské části stanovený 

v příloze k tomuto zákonu.“. 

 

Odůvodnění: Návrh zákona nereflektuje situaci územně členěných měst. Návazně na připomínku 

uplatněnou k § 6 odst. 1 návrhu zákona není zřejmé, kdo v hlavním městě Praze bude plnit funkci 

registračního úřadu v jednotlivých druzích voleb. Chybí rovněž vymezení územní působnosti 

registračního úřadu, tj. které úřady městských částí budou mít postavení registračního úřadu a pro 

které další městské části budou tuto funkci plnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o volební agendu, 

považujeme za zcela nevhodné řešení naznačené v § 92 odst. 5 návrhu zákona, podle něhož Magistrát 

hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst podávají Ministerstvu vnitra 

bez zbytečného odkladu aktuální informace o soustavě registračních úřadů pro volby do zastupitelstev 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. K diskusi 

s HMP a statutárními 

městy. 

 

Rušení a zřizování 

MČ/MO statuty. 

Prostřednictvím SMOČR 

oslovena územně členěná 

statutární města 

s dotazem na preferenci 

změny statutem/zákonem. 

5 statutárních měst 

zaslalo vyjádření, z toho 3 

preferují statut. 
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obcí ve svém správním obvodu. Cit. ustanovení navozuje dojem, že působnost registračního úřadu 

v územně členěných městech je na úvaze magistrátů těchto měst a lze ji obecně závaznou vyhláškou 

libovolně měnit. Takový závěr je však v rozporu s § 20 odst. 2 návrhu zákona. Celkově je pak 

konstrukce, kdy je rozložení volebních orgánů a plnění jejich úkolů odvislé od obecně závazné 

vyhlášky obce, nepřijatelná. 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

023 odst. 2 Z HMP -Požadujeme na konci písmene g) tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno h), které zní: 

„h)  údaj o tom, že volič ve volbách do Evropského parlamentu projevil vůli hlasovat v jiném státě.”. 

Odůvodnění: Návrh zákona podle našeho názoru postrádá ustanovení o výměně informací 

mezi Ministerstvem vnitra a ostatními členskými státy Evropské unie k zamezení dvojího hlasování 

ve volbách do Evropského parlamentu. Proto navrhujeme, aby se do informačního systému v 

seznamu voličů zapisoval rovněž údaj o tom, že volič projevil vůli hlasovat v jiném členském státě 

Evropské unie na základě výměny informací mezi Ministerstvem vnitra a ostatními členskými státy 

Evropské unie. 

Vysvětleno. Údaj patří 

pod písmeno g) a jeho 

zápis je upraven v návrhu 

novely zákona č. 62/2003 

Sb. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

026 odst. 5 Z HMP Požadujeme v navrhovaném znění slova „písm. a) až f)” vypustit. 

Odůvodnění: Podle navrhovaného ustanovení se v informačním systému zveřejní některé informace 

o okrskových volebních komisích, nikoliv však jména jejich členů. Vzhledem k tomu, že jména 

se již dnes zveřejňují na úředních deskách, není podle našeho názoru důvod k tomu, aby nebyla 

dostupná v informačním systému (a může odpadnout povinnost zveřejňovat je na úředních deskách). 

Stejně tak není důvod nezveřejnit jejich funkce a označení politické strany, která je delegovala. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Zveřejnění 

všech údajů o členech 

všech volebních komisí 

široké veřejnosti na 

internetu odporuje zásadě 

minimalizace dle GDPR. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

028 odst. 4 Z HMP Požadujeme na konci navrhovaného znění doplnit větu: 

„Název volební strany musí být odlišný názvů jiných volebních stran, které jsou zastoupeny 

ve voleném orgánu, do kterého se volby konají.”. 

Odůvodnění: Reagujeme na případy z praxe, kdy docházelo ke zneužívání zavedených názvů 

sdružení nezávislých kandidátů a koalic. Například v roce 2012 kandidovala v Ústeckém kraji koalice 

„Hnutí PRO! Kraj“, která pod tímto názvem vystupovala po celou dobu výkonu mandátu a hodlala 

kandidovat i v dalších volbách. V roce 2016 si však politická strana „B10.cz“ změnila před volbami 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

Zde popisovanému 

případu nelze zabránit. 

Názvy politických stran 

podléhají registraci MV 
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název na „ProKraj“ a s tímto názvem kandidovala do krajských voleb. Původní koalice „Hnutí PRO! 

Kraj“, která neměla se stranou „ProKraj“ nic společného, musela zvolit jiný (voličům neznámý) 

název, a kandidatura tak nebyla úspěšná. 

podle zákona č. 424/1991 

Sb., tedy mimo úpravu 

ZSV. Název politické 

strany je pak nutno 

v registračním řízení 

respektovat. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

029 odst. 2 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(2) Povoláním kandidáta se rozumí zaměstnání, podnikání, funkce, umělecká nebo tvůrčí činnost 

kandidáta, popřípadě skutečnost, že kandidát je v důchodu, ve výslužbě, na mateřské nebo rodičovské 

dovolené, studuje nebo je nezaměstnaný. Na kandidátní listině lze uvést údaj pouze o 1 povolání 

kandidáta. Nejvyšší počet znaků údaje o povolání je 90 znaků včetně mezer. Uvádí-li se povolání, 

které kandidát již nevykonává, musí to být z údaje o povolání patrné.“. 

Odůvodnění: Ve stále častějších případech se lze při volbách setkat s pokusy využít údaj o povolání 

kandidáta ke sdělování informací, které s povoláním kandidáta souvisí pouze zprostředkovaně a jsou 

spíše prezentováním jeho minulých úspěchů či pokusem o volební kampaň a prezentaci volebního 

programu strany. Domníváme se tedy, že je na místě tento údaj jasně specifikovat, tj. neuvádět 

neurčité pojmy jako je „jiná obdobná činnost“, a současně omezit počtem znaků prostor pro umělé 

prodlužování údaje o povolání připojováním různých přívlastků, přídomků a doplnění, k němuž 

budou jednotlivé volební strany jistě znovu inklinovat. Zvolený počet znaků současně dává 

dostatečný prostor na to, aby byl údaj o povolání kandidáta jasně vypovídající. 

Akceptován částečně. 

Bude stanoven limit 30 

znaků. Je žádoucí stanovit 

omezení zákonem a ne až 

technickým nastavením 

systému, kde by nějaký 

limit tak jako tak musel 

fungovat. Omezení na 

znaky umožňuje 

předkladateli ustoupit 

z uvádění pouze jednoho 

povolání. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

035 odst. 4 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(4) Hlasovací lístky musí být pro volební obvod vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, 

na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně, nestanoví-li zákon o volbách jinak. 

Jakost papíru musí umožňovat strojové sčítání hlasů. Hlasovací lístky jsou opatřeny obrazem razítka 

registračního úřadu, nestanoví-li zákon o volbách jinak. Koná-li se souběžně více druhů voleb, musí 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. 

Kvalitu HL není potřeba 

normovat zákonem a není 
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mít hlasovací lístky pro každý druh voleb jinou barvu. Jsou-li hlasovací lístky zhotoveny v sadě, 

zařazuje se před hlasovací lístky jejich seznam řazený podle čísel hlasovacích lístků.“. 

Odůvodnění: Jakost papíru, na němž byly v minulosti tištěny hlasovací lístky, byla opakovaně 

předmětem kritiky ze strany úřadů i voličů. Jednalo se o nejtenčí možný papír, v důsledku čehož 

se hlasovací lístky v sadách slepovaly. S přihlédnutím k těmto zkušenostem navrhujeme výslovně 

podmínit kvalitu hlasovacího lístku možností strojového sčítání, jehož využití předpokládáme alespoň 

u hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev městských částí. 

potřeba ji vázat na 

strojové sčítání, dokud 

není pevně uzákoněno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

036 odst. 2 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(2) Registrační úřad zajistí prostřednictvím výrobce hlasovacích lístků doručení hlasovacích lístků 

pověřeným obecním úřadům. Pověřené obecní úřady zajistí doručení hlasovacích lístků obecním 

úřadům nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Obecní úřad zajistí, aby hlasovací lístky byly v den voleb 

dodány všem okrskovým volebním komisím.“.  

Odůvodnění: Doručování přehledu volebních stran voličům považujeme za nadbytečné. V prvé řadě 

je třeba konstatovat, že zájem voliče se soustředí zejména na údaje o jednotlivých kandidátech. 

V tomto směru je přehled volebních stran pro voliče nevypovídající. Dále je vhodné vzít v úvahu, že 

voliči mají k informacím o kandidujících stranách i jejich kandidátech přístup prostřednictvím 

veřejného rozhraní registru kandidátních listin a stejně tak je zveřejněno i oznámení o konání voleb a 

způsobu hlasování. Přínos doručování informace do jednotlivých domácností voličů je tedy 

v porovnání s vysokými finančními náklady na její výrobu a distribuci přinejmenším sporný. 

Z uvedených důvodů je navrhováno zveřejnění informace na úředních deskách obecních úřadů a 

způsobem v místě obvyklým bez distribuce do domácností voličů. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. 

Seznam volebních stran 

bude pro jednotlivé 

volební strany obsahovat 

výčet kandidátů 

s uvedením jejích jmen, 

příjmení, věku a povolání. 

 

Připomínkové místo 

změnilo povahu 

připomínky na 

doporučující. 

036 odst. 3 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(3) Pro volby do zastupitelstev obcí obecní úřad zajistí, aby nejpozději 3 dny přede dnem voleb byly 

voličům dodány hlasovací lístky.“. 

Odůvodnění: Zvolený pojem „doručeny“ evokuje doručování hlasovacích lístků voličům na adresu 

pro doručování podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, tj. po celém území 

České republiky. Již nynější volební zákony proto správně užívají pojem „dodání hlasovacího lístku“. 

V této souvislosti odkazujeme také na stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 15. 4. 2010,  

č. j. MV-33709-5/VS-2010, které podrobně rozebírá adresnost doručování hlasovacích lístků voličů 

a rozdíly mezi pojmy doručení a dodání hlasovacího lístku. 

Akceptováno. 

036 odst. 6 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(6) K zajištění distribuce hlasovacích lístků využívá obecní úřad údaje ze seznamu voličů.“. 

Neakceptováno.  
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Odůvodnění: Doručování přehledu volebních stran voličům považujeme za nadbytečné. V prvé řadě 

je třeba konstatovat, že zájem voliče se soustředí zejména na údaje o jednotlivých kandidátech. 

V tomto směru je přehled volebních stran pro voliče nevypovídající. Dále je vhodné vzít v úvahu, že 

voliči mají k informacím o kandidujících stranách i jejich kandidátech přístup prostřednictvím 

veřejného rozhraní registru kandidátních listin a stejně tak je zveřejněno i oznámení o konání voleb a 

způsobu hlasování. Přínos doručování informace do jednotlivých domácností voličů je tedy 

v porovnání s vysokými finančními náklady na její výrobu a distribuci přinejmenším sporný. 

Z uvedených důvodů je navrhováno zveřejnění informace na úředních deskách obecních úřadů a 

způsobem v místě obvyklým bez distribuce do domácností voličů. 

Vysvětleno. Viz výše. 

 

Připomínkové místo 

změnilo povahu 

připomínky na 

doporučující. 

042 odst. 2 Z HMP Požadujeme na konci navrhovaného znění doplnit větu: 

„Losování se provádí prostřednictvím informačního systému.”. 

Odůvodnění: Volební výzkumy ukazují, že v okrskové volební komisi je totožný předseda 

mnohonásobně častěji, než je statisticky pravděpodobné. Ve spojení se svědectvími z jednotlivých 

okrskových volebních komisí považujeme za prokázané, že losování často neprobíhá a předseda je 

namísto toho určen. Vzhledem k tomu, že se zavádí registr okrskových volebních komisí, navrhujeme 

provádět losování s využitím systému tak, aby byl jeho průběh a výsledek prokazatelný. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Ne ve všech 

místech, kde se koná 

první zasedání komise, je 

systém dostupný. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

057 odst. 3 Z HMP Požadujeme na konci navrhovaného znění doplnit větu: 

„Voličský průkaz musí být předán k poštovní přepravě nejpozději 7 kalendářních dnů přede dnem 

voleb.”. 

Odůvodnění: Vzhledem k opakovaným problémům s včasným doručováním voličských průkazů 

prostřednictvím České pošty, a. s., navrhujeme stanovit minimální dobu přede dnem voleb, kdy musí 

ze strany obecního nebo zastupitelského úřadu dojít k odeslání voličského průkazu. 

Akceptováno. 

062 odst. 2 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(2) Hlasovat v předstihu lze v pondělí, úterý a ve středu týdne, v němž proběhnou volby, a to 

v každém dni v průběhu 3 hodin určených k tomu obecním úřadem.“. 

Odůvodnění: Rozsah doby hlasování v předstihu navrhujeme rozšířit v souvislosti s připomínkou k § 

2 odst. 2 návrhu zákona upravujícímu rozsah doby hlasování ve volební místnosti. Současně 

navrhujeme vypustit slovo „alespoň“, neboť máme za to, že rozsah doby pro hlasování v předstihu 

nemá být na libovůli obce, resp. má být jasně stanoven a má být shodný u všech obcí na území České 

republiky. 

Upraveno jinak.  

 

Bude stanoven minimální 

a maximální rozsah 

hodin. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 
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připomínky. 

070 odst. 1 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(1) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad 

a v den voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 

pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žádost 

lze podat též telefonicky.“. 

Odůvodnění: Není zřejmé, proč byla v návrhu zákona vypuštěna možnost žádat o volbu do přenosné 

volební schránky i okrskovou volební komisi. Tento způsob se v kombinaci se zajištěným 

a zveřejněným telefonickým spojením do všech volebních místností ukázal jako zcela funkční 

a pro voliče komfortní. Současně je třeba poznamenat, že v městských částech s vyšším počtem 

okrsků povede přesměrování všech požadavků o volbu do přenosné volební schránky 

ke zbytečnému zahlcování linek a prodlužování doby pro vyřízení těchto požadavků. Písemné 

vyrozumění voliče o tom, že nebylo vyhověno jeho žádosti o hlasování mimo volební místnost, je 

naopak zcela zbytečné a voliči nic nepřináší. De facto by toto písemné vyjádření, které nemá žádný 

relevantní dopad, volič obdržel až po volbách. Případné negativní stanovisko, ať již okrskové volební 

komise nebo obecního úřadu, je třeba řešit okamžitě, tj. telefonicky využitím institutu stížnosti 

na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku, nikoliv následným a tudíž 

zbytečným zasíláním písemných vyrozumění.   

Akceptováno.  

080 odst. 4 Z HMP Požadujeme na konci navrhovaného znění doplnit věty: 

„Pro všechny funkční součásti sčítacího stroje musí být zveřejněna technická dokumentace. Zdrojový 

kód programového vybavení sčítacího stroje musí být zveřejněn.”. 

Odůvodnění: Zavedení strojového sčítání hlasů považujeme za krok správným směrem, který 

do budoucna urychlí a usnadní zpracování výsledků voleb. Sčítací stroje však radikálně zvyšují 

možnost manipulace s výsledky voleb. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby bylo v návrhu zákona 

stanoveno, že hardware i software sčítacího stroje musí být postaven na otevřeném formátu, který je 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jedině tak může být, podle našeho názoru, 

zajištěna důvěra ve správný průběh sčítání hlasů. 

Akceptováno jinak. 

strojové sčítání bude 

vypuštěno a bude 

ponecháno pouze 

ustanovení o testování. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

083 Z HMP Požadujeme v navrhovaném znění doplnit odstavec 3, který zní: 

„(3) Český statistický úřad provede do 3 kalendářních dnů po ukončení hlasování alespoň 

v 1 % okrsků kontrolní přepočítání hlasů. Při výběru okrsků ke kontrole zohledňuje zejména 

statisticky nepravděpodobné výsledky sčítání hlasů.”. 

Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Vzhledem k opakovaným závažným pochybením při sčítání hlasů, které vedly mimo 

Neakceptováno.  

Vysvětleno.  

Systematický požadavek 

na kontrolní přepočet 

zanese do voleb 
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jiné k přepočtu a změně výsledků voleb Nejvyšším správním soudem, navrhujeme namísto velmi 

obecné a nekonkrétní formulace zavést komplexní systém pro kontrolu a přepočet hlasů, včetně 

možnosti nahlédnout do volební dokumentace z výzkumných důvodů. Pouhou pravomoc provádět 

kontrolu bez dalších opatření nepovažujeme za dostatečnou. 

významný prvek 

nejistoty. Není totiž ani 

jasné, co se po takovéto 

kontrole má stát 

z hlediska již vyhlášeného 

výsledku voleb a 

z hlediska aktivní 

legitimace k podání 

návrhu k volebnímu 

soudu. 

Zpřístupňování lístků 

k výzkumným účelům 

zásadně odmítáme. Právní 

jistota spojená 

s legitimním výsledkem 

voleb je valnou měrou 

podmíněna tím, že do 

hlasovacích lístků může 

nahlížet jedině soud 

v rámci volebního 

soudnictví. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

096 odst. 8 Z HMP Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(8) Ustanovení § 36 odst. 3 se použije pro všechny druhy voleb, jde-li o volby vyhlášené nejpozději 

31. prosince 2022.“. 

Odůvodnění: Doručování přehledu volebních stran voličům považujeme za nadbytečné.  V prvé řadě 

je třeba konstatovat, že zájem voliče se soustředí zejména na údaje o jednotlivých kandidátech. 

V tomto směru je přehled volebních stran pro voliče nevypovídající. Dále je vhodné vzít v úvahu, že 

Neakceptováno. Viz 

připomínky HMP k § 36. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 
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voliči mají k informacím o kandidujících stranách i jejich kandidátech přístup prostřednictvím 

veřejného rozhraní registru kandidátních listin a stejně tak je zveřejněno i oznámení o konání voleb a 

způsobu hlasování. Přínos doručování informace do jednotlivých domácností voličů je tedy 

v porovnání s vysokými finančními náklady na její výrobu a distribuci přinejmenším sporný. 

Z uvedených důvodů je navrhováno zveřejnění informace na úředních deskách obecních úřadů a 

způsobem v místě obvyklým bez distribuce do domácností voličů. 

připomínky. 

002 odst. 2 Z Jihočeský kraj 

 

Souhlasíme se zavedením jednodenních voleb. Otázkou však je vhodnost zvoleného dne (pátek). 

V případě volebních místností ve školách bude nutno dát žákům volno (viz změna školského zákona 

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

hlasování bude soustředěno vzhledem k tomu, že jde o pracovní den, do odpoledních a večerních 

hodin, když poté bude následovat náročné sčítání. Rovněž doba určená pro hlasování je příliš dlouhá 

(prodlužována o 1 hodinu oproti současnému stavu), proto navrhujeme její zkrácení do 21:00 hodin. 

Jak již je uvedeno výše, bude po ukončení následovat sčítání a může docházet k chybovosti 

zapříčiněné únavou členů OKV. V souvislosti s tímto by pak bylo nutno upravit i dobu hlasování 

v zahraničí. 

Akceptováno. 

026 odst. 2 Z Jihočeský kraj 

 

Nelze souhlasit se zavedením evidence zájemců o členství v okrskové volební komisi. V poslední 

době je zřetelná snaha ústředních orgánů státní správy zavádět různé centralizované evidenční 

a registrační systémy, což však může mít opačný efekt (omezení zájemců o členství, neboť nechtějí 

být evidováni v centrálním systému). 

Vysvětleno. 

Evidence je zcela 

dobrovolná a není 

podmínkou nominace do 

komise. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

046 odst. 2 

písm. f) 

Z Jihočeský kraj 

 

Nesouhlasíme s tím, aby členové OVK museli nosit označení o tom, zda jde o členy delegované nebo 

jmenované. Ve výsledku tato informace nemá žádný vliv na rozsah jejich činnosti nebo jejich práv a 

povinností. Liší se pouze způsob jejich dosazení do funkce. Nadto tato informace může přispívat 

k neshodám či podezřívavosti jak mezi členy komise navzájem, tak i mezi voliči a členy komise. 

Požadujeme proto vypustit tento bod bez náhrady. 

Akceptováno. 

 

055 Z Jihočeský kraj 

 

Navrhované ustanovení je nutné upravit, neboť nejde o pohotovost v pracovněprávním slova smyslu, 

ale o práci na pracovišti (dle důvodové zprávy, která předpokládá přítomnost na pracovišti). 

V případě pracovní pohotovosti je daný zaměstnanec na jiném místě než na pracovišti, resp. 

nevykonává danou práci, nicméně je připraven pracovat, bude-li mu udělen takový pokyn. A naopak, 

Akceptováno. 

 

Bude upravenou jako 

„potřebná součinnost“, 
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na pracovišti nelze vykonávat pracovní pohotovost. což zajistí dostatečnou 

míru flexibility volebního 

orgánu a zároveň je 

dostatečným zákonným 

podkladem pro uložení 

pracovních úkolů 

dotčeným zaměstnancům 

062 Z Jihočeský kraj 

 

Navržená podoba hlasování na obecním úřadu nezajišťuje transparentní zacházení s odevzdanými 

hlasy v době od jejich odevzdání do doby jejich převzetí OVK. Rovněž bude docházet k nerovnosti, 

neboť v zákoně je stanovena pouze minimální délka pro umožnění hlasování v předstihu. Volební 

schránka bude několik dní nedostatečně hlídaná, a neexistuje žádná záruka, že nedojde k manipulaci 

s hlasy (chybí např. požadavek na přítomnost většího množství osob dozorujících odevzdávání hlasů 

a ukládání schránek). Navrhujeme vypuštění možnosti hlasování v předstihu. Doba určená pro 

hlasování v určeném jednom dnu (zatím od 7 do 22 hodin) je dostatečná. Výhody zavedení 

jednodenních voleb tímto pominou. 

Rozpor. Neakceptováno. 

§ 65 odst. 1 ukládá 

obecnímu úřadu 

zabezpečit volební 

schránky a prostory 

určené pro hlasování 

v předstihu. 

 

Po jednání na úrovni 

náměstka MV a 

předsedy SMS ČR 

nebude hlasování 

v předstihu probíhat ve 

volbách do 

zastupitelstev obcí a 

v ostatních volbách 

bude probíhat jen ve 

středu. 

002 odst. 2 a 

3 

Z Jihomoravský kraj Nesouhlasíme s dobou ukončení hlasování ve 22,00 hod. Započetí sčítání hlasů v nočních hodinách 

přináší, zvlášť u větších volebních okrsků, riziko chybovosti. Navíc stávající doba hlasování ve dvou 

volebních dnech je 14 hod a navržená doba je o hodinu kratší. Navrhujeme proto dobu ukončení 

hlasování stanovit na 20,00 hod, případně 21,00 hod. 

Akceptováno. 

047 odst. 1 Z Jihomoravský kraj Dle navržené úpravy musí být volební schránka a přenosná volební schránka zabezpečena tak, aby ji 

nebylo možné před ukončením hlasování otevřít. Tento požadavek, důsledně vzato, je však 

Akceptováno. 
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nerealizovatelný. Pro jeho splnění by se muselo jednat např. o trezor. Navrhujeme proto navržený text 

upravit takto: „volební schránka se zabezpečí tak, aby ji nebylo možné bez porušení tohoto 

zabezpečení otevřít“. 

051 odst. 1 Z Jihomoravský kraj Za větu první doplnit: „V případě odročení nebo přerušení hlasování se celková doba hlasování 

neprodlužuje“. Již v minulosti způsobovala tato nedostatečná úprava výkladové problémy. 

Akceptováno. 

070 odst. 2 Z Jihomoravský kraj Za slova „hlasovací lístky“ doplnit: „a informacemi o případných rezignacích, odvoláních kandidáta a 

tiskových chybách“. 

Zastáváme názor, že i volič, který hlasuje mimo volební místnost by měl být informován obdobně, 

jako volič ve volební místnosti. 

Akceptováno. Formulace 

upravena odlišně. 

056 odst. 5 a 

057 odst. 7 

Z KLP Na jednu stranu mohu ocenit podrobnější právní úpravu realizace volebního práva u voličů 

omezených na svobodě nebo závislých na péči určitého zařízení. Domnívám se nicméně, že návrh by 

měl být dopracován, aby vytvářel co nejlepší podmínky pro realizaci volebního práva u těchto osob. 

 

Považuji především za nutné, aby tyto osoby byly aktivně informovány o možnostech výkonu svého 

volebního práva skrze zápis do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde je umístěno zařízení, ve 

kterém se nachází. Příslušné zařízení by je tedy mělo o této možnosti samo informovat s dostatečným 

předstihem.  

 

Při té příležitosti si zařízení zároveň může vyžádat údaje potřebné pro zápis do seznamu voličů. Ráda 

bych v této souvislosti upozornila, že tento proces by, s přihlédnutím samozřejmě k aktuálnímu 

zdravotnímu stavu a celkovým schopnostem voliče, měl probíhat aktivně a s jeho vědomím a 

spoluprací, a nikoliv že zařízení za něj pasivně poskytne údaje, které se dozvědělo při jiné příležitosti. 

Mělo by jít tedy o stejně aktivní úkon jako např. žádost o vydání voličského průkazu. 

 

Konečně považuji za vhodné užívat pro dotčená zařízení terminologii podle příslušných předpisů, tj. 

zákona o zdravotních a sociálních službách. Dále považuji za nutné zahrnout mezi tato zařízení i 

zařízení školská, ve kterých mohou v ochranné výchově pobývat i osoby mezi 18 a 19 lety, které mají 

volební právo. Podobně mezi vězeňská zařízení je nutné zahrnout i místa pro výkon zabezpečovací 

detence. Konečně jelikož se daná úprava již netýká vojáků vykonávajících základní vojenskou službu, 

není nutné používat pojmu „velitel“. Pojem „správa příslušného zařízení“ by měl být rovněž upřesněn 

např. pojmem „ředitel“. 

 

Požaduji tedy uvedená ustanovení upravit následovně: 

 

§ 56 

Akceptováno. 
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Podmínky hlasování v jiném okrsku 

… 

(5) Volič může hlasovat v jiném volebním okrsku, než ke kterému je příslušný, také na základě 

zápisu takového údaje pro konkrétní hlasování v seznamu voličů provedeného obecním 

úřadem, pokud je v územním obvodu obecního úřadu volební okrsek podle odstavce 1 věty třetí 

a pokud volič v příslušné obci, městské části nebo městském obvodu 

a) je v zařízení poskytujícím lůžkovou zdravotní péči, zařízení pobytových sociálních služeb, 

školském zařízení nebo v jiném obdobném zařízení, nebo 

b) je v policejní cele, v místě výkonu vazby, v místě výkonu trestu odnětí svobody nebo v místě 

výkonu zabezpečovací detence. 

§ 57 

Postup při vydání voličského průkazu a zápisu údaje o hlasování v jiném okrsku 

… 

(7) Žádost o zápis a výmaz údajů podle § 56 odst. 5 může volič podat u ředitele zařízení, ve 

kterém pobývá, nejpozději 4 dny přede dnem voleb. Ředitel zařízení poskytuje obecnímu úřadu 

nejpozději 3 dny přede dnem voleb seznam těchto voličů včetně čísel elektronicky čitelného 

identifikačního dokladu voliče. 

068 Z KLP § 68 zní: 

 

§ 68 

Dostupnost hlasovacích lístků 

(1) Voliči, který se potřebuje ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů seznámit 

s obsahem hlasovacích lístků přede dnem voleb 

a) doručí obecní úřad na žádost hlasovací lístky na adresu, kterou volič v žádosti 

uvede, a to nejpozději tři dny před konáním voleb; žádost lze podat ode dne 

vyhlášení voleb, nejpozději pak 10. dnů přede dnem voleb; žádost lze podat 

též telefonicky. V případě, že obecní úřad žádosti nevyhoví, vyrozumí o tom 

písemně žadatele, aniž by ve věci vydal rozhodnutí,  

b) poskytne obecní úřad hlasovací lístky v sídle obecního úřadu v době 

vyhrazené pro hlasování v předstihu nebo po dohodě s voličem i na jiném 

místě a v jiné době.  

(2) V případech uvedených v odstavci 1 se neeviduje důvod ani příjemce hlasovacích 

lístků a není dotčeno voličovo právo obdržet lístky ještě ve volební místnosti. 

 

Odůvodnění:  

Rozpor. Neakceptováno. 

Navrhovaným opatřením 

by se zcela negoval 

princip nedoručování 

lístků voličům.  
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Předpokladem pro výkon aktivního volebního práva osob se zdravotním postižením, ale i např. 

seniorů a dalších osob se specifickými potřebami, je možnost seznámení se s hlasovacími lístky 

v dostatečném předstihu přede dnem konání voleb. 

Tito voliči často ke čtení využívají kompenzační pomůcky, s jejichž pomocí jsou schopni se 

s obsahem hlasovacích lístků podrobně seznámit, či k tomuto úkonu potřebují více času a klidné 

prostředí. Potřebné úkony tedy nemusí být schopni vykonat ve volební místnosti (ani prostřednictvím 

hlasování v předstihu u obecního úřadu), jelikož hlasovací prostor pro úpravu hlasovacího lístku 

neposkytuje např. dostatek prostoru pro nezbytnou manipulaci s hlasovacími lístky, ve volební 

místnosti je hluk či volič na prostudování lístku nemá dostatek času. 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením v souvislosti se zárukou rovného volebního 

práva požaduje, aby státy vynaložily patřičné úsilí, a to zejména přizpůsobením volebního procesu. 

Jelikož pro osoby se zdravotním postižením, jakož i pro další osoby např. z důvody omezené 

schopnosti pohybu a orientace, je problematické si hlasovací lístky v sídle obecního úřadu 

vyzvednout (či hlasovat v předstihu), navrhujeme § 68 rozšířit o možnost doručení hlasovacích lístků 

na adresu, kterou volič uvede.  

Doručení by bylo možné provést pouze na žádost, kterou by volič mohl podat ze zdravotních nebo 

jiných vážných důvodů u obecního úřadu, a to i telefonicky. Aby měl volič dostatek času na 

seznámení se s hlasovacími lístky, navrhuji stanovit lhůtu pro jejich doručení na 3 dny přede dnem 

konání voleb. Je proto navrhováno i stanovení lhůty pro podání žádosti, která by začala běžet dnem 

vyhlášení voleb a končila by 10 dnů přede dnem jejich konání tak, aby mohly být hlasovací lístky 

doručeny voličům ve lhůtě 3 dnů přede dnem konání voleb.     

Vzhledem k zajištění rovného přístupu k volbám i osobám se zdravotním postižením a dalším osobám 

se specifickými potřebami a s ohledem na plnění mezinárodních závazků týkajících se přístupnosti 

volebního procesu a dokumentů souvisejících s organizací voleb považuji za nezbytné, aby byl § 68 

návrhu zákona o správě voleb upraven tak, jak je uvedeno výše. 

070 odst. 4 Z KLP Zásadně nesouhlasím s jakýmkoliv snížením přístupnosti hlasování pro osoby se zdravotním 

postižením. Mohu chápat, že tento způsob hlasování je personálně i organizačně náročnější, ale 

progresivní přístup k lidských právům ukládá jejich standard spolu s technickým a ekonomickým 

pokrokem zvyšovat a nikoliv naopak snižovat, což je v přímém rozporu s mezinárodními závazky 

ČR. 

Musím přitom naopak uvítat některá nově navrhovaná opatření, která osobám se zdravotním 

postižením přístup k volbám ulehčují, ať již např. hlasování do přenosné volební schránky v blízkosti 

volební místnosti (byť s požadavkem zajištění základních podmínek a důstojnosti volebního aktu), 

nebo možnost změnit si ad hoc volební okrsek pro získání přístupu do bližší či vhodnější volební 

místnosti. Toto však nemůže vést naopak k restrikcím u možností stávajících, tj. hlasování do 

Akceptováno. 
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přenosné volební schránky, které by nově mělo být možno odmítnout. Jelikož se o tomto odmítnutí 

nemá ani vydávat rozhodnutí, měl by volič k dispozici pouze soudní ochranu podle § 88 s.ř.s., což 

pokládám za rozporné s významem soudnictví jako takového, neboť zatěžovat soudní soustavu spory 

o donesení přenosné volební schránky pokládám mírně řečeno za absurdní. Cestu přes stížnost či 

autoremeduru pokládám v praxi rovněž za spíše nereálnou. Celé to tak spíše povede k odepření 

volebního práva a ke ztrátě ochoty voličů podílet se na správě věcí veřejných.  

Rovněž snahy o nepřímou regulaci tohoto způsobu hlasování ve zdravotnických a sociálních zařízení 

skrze hodnocení jeho nutnosti pokládám v navržené podobě nejen za nedůstojnou, ale z hlediska 

praxe i za nerealizovatelnou. Není vůbec jasné, jak a z jakých hlediskem by osoby v daném zařízení 

měli hodnotit schopnost voličů dostavit se do volební místnosti. Mají uplatňovat např. kritéria při 

posuzování soběstačnosti? A jaká opatření mají přijímat pro to, aby vytvořili podmínky pro hlasování 

voličů ve volební místnosti? A v jakých reálných situacích by tato možnost byla vůbec proveditelná 

z hlediska zdravotního stavu voličů? O tom všem návrh ani důvodová zpráva nic neříkají.  

Pokud tedy český stát vnímá současný systém donášení přenosných volebních schránek do 

domácností jako příliš nákladný, může jej samozřejmě změnit, ale tak, aby přístup voličů k volbám 

zlepšil nebo alespoň zachoval na stejné úrovni a nikoliv jen ulehčil svou situaci a přístup naopak 

zhoršil. Celý systém je tak nutné zkonstruovat tak, aby byl ve svém celku efektivní a účinný a 

zároveň všem přístupný. Nabízí se přitom např. jednotlivé možnosti více a proaktivně provázat. 

V případě žádosti o donesení přenosné schránky lze aktivně nabídnout přeregistaci do jiného 

nejbližšího či vhodnějšího okrsku. Lze případně rovněž uvažovat o zřízení operativních volebních 

místností v blízkosti bydlišť voličů, kteří často žádají o donášku schránky domů. Podobně lze 

postupovat u zdravotních a sociálních zařízení, kde však jsou voliči již zkoncentrováni, což by mělo 

situaci ulehčit. I zde lze však uvažovat o hromadné registraci v nejbližší volební místnosti, pokud jsou 

voliči schopni se do ní dostavit. Vcelku lze tedy hledat cesty, ale nikoliv na úkor samotných voličů. 

Požaduji proto buď ustavit nový komplexní systém zajištění přístupnosti volebních schránek 

pro voliče, kteří se nemohou dostavit do volebních místností, anebo alespoň zachovat současný 

standard a neomezovat jej, tj. vypustit poslední větu v § 70 odst. 1 a celý odst. 4. 

002 odst. 2 Z KPR 

 

1. K §§ 62 až 66, které upravují možnost hlasování v předstihu na území ČR, máme pochybnosti o 

zamýšleném zefektivnění systému voleb, neboť namísto dosavadních dvou volebních dnů (pátek 

a sobota), budou podle navržené úpravy volební dny, ve kterých budou voliči moci volit, tři 

(pondělí, středa a pátek). V pondělí a ve středu, kdy budou volby probíhat v předstihu prezenčně 

na obecních úřadech, není jednotně upravena délka ani určení hodin, kdy bude možné volit 

v předstihu. V praxi to znamená, že některé obecní úřady umožní volit pouze v nejnižším 

možném rozsahu dvou hodin, jiné obecní úřady vyhradí pro volby celý den.   

 

Neakceptováno. 

Vysvětleno Viz pozn. č. 1 

v úvodu tabulky. 

 

 

Připomínkové místo ze 

zásadní připomínky 
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Zároveň máme pochybnosti o tom, že obecní úřady mohou dostatečně zabezpečit volební místnosti a 

volební schránky od pondělí do pátku, kdy předají volební schránky příslušným volebním komisím. 

Pokud bylo v řadě případů dosavadní zabezpečení v noci z pátku na sobotu problematické, pak se 

bezpečnost z pondělí do pátku patrně nezvýší.  

 

Navrhujeme proto ponechat stávající úpravu umožňující volit ve dvou dnech, a to v pátek odpoledne 

a v sobotu dopoledne, což je u nás tradiční. 

 

Zamýšlené změny sice možná přinesou předpokládané finanční úspory, na druhé straně nutně 

povedou ke snížení volební účasti. 

ustoupilo. 

 

003 odst. 5 Z KPR 

 

2. V § 3 jsou obsaženy obecné podmínky výkonu volebního práva, přičemž odst. 5 v poslední větě  

stanoví, že „Svéprávnost k výkonu práva volit nelze omezit.“. Omezení práva volit však připustil 

Nejvyšší soud ve svém sjednocujícím stanovisku k možnosti soudu omezit svéprávnost k výkonu 

volebního práva sp. zn. Cpjn 23/2016 schváleném dne 15. 2. 2017. Podle něho: 

 „I. V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná osoba 

omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.  

II. Omezit posuzovanou osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního 

rozhodnutí (výslovně).“. 

 Pokud by nebylo možné prostřednictvím soudu omezit právo volit, mohly by volit i ty osoby, 

které nejsou schopny porozumět smyslu, účelu a důsledkům voleb. Mohlo by tak docházet k jejich 

manipulaci a tím i k ovlivnění výsledků voleb, a to zejména v obvodech, ve kterých se nachází např. 

psychiatrické léčebny.  

Navrhujeme proto v § 3 odst. 5 poslední větu vypustit. 

Akceptováno 

 

Navrhuje se změna 

stávajícího stavu, tedy 

odstranit překážku 

volebního práva. 

Argumentaci založená na 

soudním rozhodnutí 

k současnému právnímu 

stavu tudíž není případná. 

Návrh je v souladu 

s požadavky Úmluvy o 

právech osob se 

zdravotním postižením. 

 

Pozn. na základě 

jednání MV s KPR 

došlo k dohodě na 

upuštění od zrušení 

překážky ve výkonu 

práva volit spočívající 

v omezení svéprávnosti. 
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MV (ve spolupráci 

s MSp) bude apelovat 

na soudní soustavu ve 

smyslu restriktivního 

přístupu k omezování 

svéprávnosti k výkonu 

aktivního volebního 

práva s tím, že takové 

explicitní omezení by 

mělo být stanovováno 

jen ve zjevných 

případech nemožnosti 

volební právo vykonat.  

 

Připomínkové místo ze 

zásadní připomínky 

ustoupilo. 

036 odst. 1 a 

3 

Z KPR 

 

3. Opatření, zavedené v § 36 týkající se distribuce hlasovacích lístků, počítá s tím, že hlasovací 

lístky již nebudou doručovány do domácností (s výjimkou komunálních voleb), ale budou k 

dispozici až ve volební místnosti. Voličům mají být doručovány pouze základní informace 

o pravidlech hlasování a přehled kandidujících volebních stran a náhledy hlasovacích lístků 

v elektronické podobě budou veřejně dostupné z informačního systému správy voleb.  

 

Nedoručování volebních lístků s předstihem do schránek voličů může fungovat ve volbách senátních 

a prezidentských, které jsou administrativně nejjednodušší. Problém by nastal u voleb parlamentních, 

kdy se bude volič až ve volební místnosti probírat několika desítkami volebních lístků jednotlivých 

volebních stran. Lze rovněž předpokládat, že úprava volebních lístků až za plentou významně zvýší 

chybovost, a tedy procento neplatných hlasů. Jestliže se počítá s tím, že se v případě voleb 

komunálních budou volební lístky nadále doručovat do schránek voličů, doporučujeme zachovat 

stejný postup i při všech dalších volbách.    

 

Navrhujeme proto ponechat dosavadní způsob doručování hlasovacích lístků. 

Neakceptováno. Viz 

pozn. č. 2 v úvodu 

tabulky. 

 

Připomínkové místo ze 

zásadní připomínky 

ustoupilo. 
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063 odst. 2 Z Kraj Vysočina Navrhujeme v § 63 následující znění odstavce 2: 

„(2) Před vydáním písemností k hlasování v předstihu prokáže volič obecnímu úřadu totožnost 

obdobným stejným způsobem jako ve volební místnosti, jinak mu písemnosti nebudou vydány.“  

Navrhujeme upřesnění textu. Slovo „obdobným“ způsobem není významově totožné se slovem 

„stejným“. Domníváme se, že ne vždy by příslušné orgány totožnost voličů ověřovaly způsobem 

stanoveným § 49 odst. 1 zákona o správě voleb.  

Akceptováno. 

070 odst. 1 Z Kraj Vysočina Navrhujeme v § 70 následující znění odstavce 1: 

„(1) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a 

v den voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v 

územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žádost lze 

podat též telefonicky. V případě, že obecní úřad nebo okrsková volební komise žádosti nevyhoví, 

vyrozumí o tom písemně žadatele, aniž by ve věci vydávali rozhodnutí.“  

Z praxe je nám známo, že o možnost hlasovat mimo volební místnost v den voleb nezřídka žádají 

rodinní příslušníci osob, které samy ve volební místnosti právo volit ze zákonem stanovených důvodů 

realizovat nemohou. Jen těžko si lze představit zejména ve velkých aglomeracích, že bude volič členy 

okrskové volební komise odkázán na osobní nebo telefonické kontaktování obecního úřadu. Volební 

místnosti se ne vždy nachází v bezprostřední blízkosti obecního úřadu. Nesdílíme názor, že by nebylo 

v silách okrskových volebních komisí sepsat úřední záznam tak, jak jej vyžaduje zákon o správě 

voleb. Zapisovateli okrskových volebních komisí jsou ve velké většině zaměstnanci obecních úřadů, 

kteří jsou schopni záznam vyhotovit.  

Akceptováno.  

002 odst. 2 Z Královéhradecký 

kraj 

Navrhujeme vymezit dobu hlasování od 7:00 do 20:00 hodin. Ač by se v takovém případě celková 

doba hlasování o 1 hodinu zkrátila oproti současným 14 hodinám (ve dvou dnech), dobu hlasování 

v délce 13 hodin považujeme za dostatečnou, a to i s ohledem na nově zaváděnou možnost hlasování 

s předstihem. Navíc je nutno přihlédnout k tomu, že činnost členů okrskových volebních komisí 

začíná dříve než se zahájením hlasování, pokračuje i po ukončení hlasování zjišťováním výsledků 

hlasování ve volebním okrsku, což může – v závislosti na druhu voleb (zejména při volbách do 

zastupitelstev obcí) – trvat i několik hodin, a končí v podstatě až úspěšným předáním zápisu o 

průběhu a výsledku hlasování ČSÚ. Navíc na základě dosavadních praktických poznatků z voleb si 

troufáme tvrdit, že po 20.00 hodině prvního dne voleb účast voličů poměrně výrazně klesá.   

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

002 odst. 3 

písm. a) a b) 

Z Královéhradecký 

kraj 

Za účelem sjednocení navrhujeme stejným způsobem upravit dobu ukončení hlasování i pro volby 

konané v zahraničí.  

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

083 Z Královéhradecký 

kraj 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se kontrolní činnost na úseku voleb řídila kontrolním řádem. 

Volební agenda je specifická, lhůty pro plnění úkolů na úseku voleb jsou relativně krátké, a tudíž i 

Neakceptováno. 

Vysvětleno.  Ministerstvo 
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případné komplikace v průběhu volebního procesu musí být řešeny rychle, což se vesměs vylučuje 

s formálností postupu vyžadovaného kontrolním řádem. 

vnitra v kontrolní činnosti 

postupuje podle 

kontrolního řádu a 

neshledává v tom velkou 

obtíž. 

Pokud by měl být 

kontrolní řád vyloučen a 

kontrola měla být účinná, 

je potřeba upravit 

speciální procesní 

pravidla. 

Doplněna důvodová 

zpráva. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

002 odst. 2 a 

3 

Z Liberecký kraj 

 

a) V § 2 odst. 2 návrhu zákona navrhujeme slova „ve 22.00 hod.“ nahradit slovy                 

„ve 20.00 hod.“. 

b) V § 2 odst. 3 písm. a) návrhu zákona navrhujeme slova „ve 22.00 hod.“ nahradit slovy  

„ve 20.00 hod.“. 

c) V § 2 odst. 3 písm. b) návrhu zákona navrhujeme slova „ve 22.00 hod.“ nahradit slovy  

„ve 20.00 hod.“. 

 

Zdůvodnění: 

 

Dle návrhu zákona je dvoudenní hlasování na území ČR (od 14:00 hod. do 22:00 hod. a od 8:00 hod. 

do 14:00 hod. = celkem za oba dny 14 hodin) nahrazeno jednodenním hlasováním (od 7:00 hod. do 

22:00 hod. =  nově 15 hodin).  Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou dobou ukončení 

jednodenního hlasování na území ČR uvedenou v § odst. 2 odst. 2  (ve 22:00 hod.). 

 

Je totiž třeba vzít v úvahu, že faktická doba práce členů okrskové volební komise začíná dříve, než je 

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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hlasování zahájeno, pokračuje bezprostředně po ukončení hlasování zjišťováním výsledků hlasování 

ve volebním okrsku a končí teprve po úspěšném předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ČSÚ 

na pracovišti u pověřeného obecního úřadu. Tedy v případě okrsků s větším počtem voličů a 

v případě vyšší volební účasti může znamenat téměř 24 hodinovou práci členů okrskových volebních 

komisí. 

 

Též je třeba pamatovat i na ust. § 18 odst. 5 návrhu zákona o správě voleb, ust. § 27a odst. 1 zák.  

č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

a na ust. § 28 odst. 1 zák. č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů stanovující, že v případě souběhu voleb se  volebním okrsku ustavuje 

jedna okrsková volební komise, která plní úkoly pro všechny společně konané volby a v případě 

souběhu voleb  a místního / krajského referenda plní rovněž úkoly okrskových komisí pro místní / 

krajské referendum, přičemž souběh konání voleb nebo zejm. místního referenda není výjimečný. 

 

Také je třeba podotknout, že členy okrskových volebních komisí jsou převážně starší osoby, přičemž 

značná únava v pozdních nočních či brzkých ranních hodinách může způsobovat jejich chybovost a 

navíc celková téměř 24 hodinová doba výkonu jejich činnosti, může být důvodem výrazného snížení 

zájmu o práci v komisi. 

 

V případě akceptace doby ukončení hlasování ve 22:00 hod. by navíc, ať již v průběhu hlasování 

nebo v průběhu zjišťování výsledků hlasování v okrsku hrozilo, že by mohlo docházet zejm.  

ze zdravotních důvodů k vzdávání se funkce členů OVK, přičemž starosta by zejm. pro den voleb 

musel mít „v záloze“ několik zájemců o práci v komisi, které by mohl bezodkladně dojmenovat.   

 

Domníváme se, že námi navržený čas ukončení hlasování (ve 20:00 hod.) a tedy doba 13ti 

„hlasovacích hodin“ je pro účely uplatnění volebního práva dostačující. Navíc z dosavadní praxe 

máme poznatky, že po 20:00 hodině prvního dne voleb účast voličů výrazně upadá. 

 

V rámci jednotnosti navrhujeme stejným způsobem změnit dobu ukončení hlasování i pro zvláštní 

okrsky v zahraničí. 

033 odst. 1 Z Liberecký kraj 

 

Na konec § 33 odst. 1 navrhujeme doplnit větu: „Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině i 

bez výzvy registračního úřadu odstranit zmocněnec nebo volební strana, nemá-li zmocněnce.“ 

 

Zdůvodnění: 

V dosavadní praxi není výjimkou, že volební strana poté, co kandidátní listinu podá, následně  

Akceptováno. 
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(ve lhůtě pro odstranění vad kandidátní listiny) po registračním úřadu požaduje provedení opravy 

nesprávného údaje o kandidátovi, který registrační úřad není schopen zjistit (titul, povolání, údaj  

o politické příslušnosti). Jsme přesvědčeni, že toto právo volebních stran by mělo být i nadále 

zachováno, neboť je v zájmu, aby kandidátní listiny, resp. hlasovací lístky obsahovaly  

o kandidátech správné a úplné údaje. 

036 odst. 1 a 

3 

Z Liberecký kraj 

 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zrušením povinnosti (vyjma voleb do zastupitelstev obcí) 

doručovat hlasovací lístky voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a nahrazení této 

povinnosti novou povinností obecních úřadů uvedenou v § 15 písm. h) návrhu zákona – zajistit 

dodání přehledu volebních stran voličům, resp. dle § 36 odst. 3 povinností doručení alespoň 1 

přehledu volebních stran každé domácnosti, v níž žije alespoň 1 volič s tím, že v § 35 odst. 6 

návrhu zákona je uveden obsah přehledu volebních stran (tj. seznam zaregistrovaných volebních 

stran nebo v případě voleb do Senátu a volby prezidenta republiky seznam zaregistrovaných 

kandidátů seřazený podle čísel hlasovacích lístků, základní informace o pravidlech hlasování a odkaz 

na veřejné rozhraní informačního systému, kde jsou zveřejněny náhledy hlasovacích lístků). Přičemž 

v návaznosti na přechodné ust. § 96 odst. 8 návrhu zák. poprvé by se hlasovací lístky voličům 

nedoručovaly ve volbách vyhlášených v r. 2023. 

 

S argumentací uvedenou v důvodové zprávě se neztotožňujeme.  

 

Jsme přesvědčeni, že finanční úspora nevyváží významné riziko snížení volební účasti při volbách, 

neboť nedoručování hlasovacích lístků voličům a jejich nahrazení doručením alespoň 1 přehledu 

volebních stran do každé domácnosti, v níž žije alespoň 1 volič, totiž podle našeho názoru 

nepochybně snížení volební účasti zapříčiní. Nechceme podceňovat „počítačovou gramotnost“ voličů, 

ale vzhledem zejm. k aktivní volební účasti především starších voličů, nepředpokládáme, že by na 

základě doručeného přehledu volebních stran (což mám být neobálkovaný 1 list novinového formátu 

obsahující informace uvedené v § 35 odst. 6 návrhu zák.) iniciativně vstupovali  

do veřejného rozhraní informačního systému správy voleb, aby si předem procházely náhledy 

hlasovacích lístků. 

 

Podotýkáme, že např. při volbách do zastupitelstev krajů volič může na hlasovacím lístku, který 

vkládá do úřední obálky, zakroužkováním vyznačit pořadová čísla 4 kandidátů, kterým dává 

přednost, přičemž na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstva kraje jsou uvedeny stovky 

kandidátů (např. při volbách konaných v r. 2016 v našem kraji bylo na 19ti hlasovacích lístcích 

uvedeno celkem 706 kandidátů). Pokud by byl předložený návrh akceptován, jsme přesvědčeni, že 

„studium“ sady hlasovacích lístků vydaných voličům až ve volební místnosti (a to zejm. až  

Rozpor. Neakceptováno. 

Viz pozn. č. 2 v úvodu 

tabulky. 
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ve zvláštním prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku – „zástěna“) může zapříčinit  

a) značné zdržení provedení volby dalších dostavších se voličů, tedy obecní úřady by byly 

nuceny preventivně každou volební místnost vybavit větším počtem zástěn, přičemž pro 

první takto konané volby by to znamenalo nárůst výdajů za jejich pořízení.  

b) (pro nedostatek času)  též nevyužívání možnosti vyznačování preferencí.   

 

Též jsme přesvědčeni, že doručení hlasovacích lístků voličům předem působí i psychologicky – 

vyzve voliče k dostavení se v den voleb do volební místnosti k provedení volby. 

Navrhujeme tedy: 

a) V § 15 písm. h) navrhujeme text „h) zajišťuje dodání přehledu volebních stran voličům“ 

nahradit textem „h) zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům, nestanoví-li zákon jinak,“ 

 

b) V § 24 odst. 1 věta první navrhujeme zrušit slova „a přehledů volebních stran“. 

 

c) V § 35 odst. 1 navrhujeme zrušit poslední větu „U téhož výrobce zajistí registrační úřad 

výrobu přehledů volebních stran.“ 

 

d) Navrhujeme zrušit § 35 odst. 6 „(6) Přehled volebních stran obsahuje seznam 

zaregistrovaných volebních stran nebo v případě voleb do Senátu a volby prezidenta 

republiky seznam zaregistrovaných kandidátů seřazený podle čísel hlasovacích lístků, 

základní informace o pravidlech hlasování a odkaz na veřejné rozhraní informačního 

systému, kde jsou zveřejněny náhledy hlasovacích lístků. Pro volby do zastupitelstev obcí se 

přehledy volebních stran nezhotovují.“ 

 

e) V § 36 odst. 1 navrhujeme zrušit slova „a přehledů volebních stran“. 

 

f) V § 36 odst. 2 navrhujeme: 

- větu třetí „Obecní úřad zajistí, aby hlasovací lístky byly v den voleb dodány všem okrskovým 

volebním komisím.“ nahradit větou „Obecní úřad zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány 

všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním 

komisím.“. 

- zrušit větu čtvrtou „Obecní úřad dále zajistí, aby nejpozději 3 dny přede dnem voleb byl 

alespoň 1 přehled volebních stran doručen každé domácnosti, v níž žije alespoň 1 volič.“. 

 

g) V § 36 navrhujeme zrušit odst. 3 „(3) Pro volby do zastupitelstev obcí obecní úřad zajistí, 
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aby nejpozději 3 dny přede dnem voleb byly voličům doručeny hlasovací lístky.“ a v důsledku 

toho následující odstavce 4 – 6 přečíslovat na 3 – 5.  

 

h) V § 36 odst. 6 (námi navrhovaný přečíslovaný odst. 5) navrhujeme vypustit slova „přehledů 

volebních stran“. 

 

i) V případě akceptace našeho návrhu na zachování povinnosti doručovat hlasovací lístky 

voličům (vyjma druhého kola voleb do Senátu a druhého kola volby prezidenta) jako 

nadbytečné navrhujeme zrušit § 68 (Dostupnost hlasovacích lístků) „Voliči, který se 

potřebuje ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů seznámit s obsahem hlasovacích lístků 

přede dnem voleb, poskytne obecní úřad hlasovací lístky v sídle obecního úřadu v době 

vyhrazené pro hlasování v předstihu nebo po dohodě s voličem i na jiném místě a v jiné době. 

V případě poskytnutí hlasovacích lístků voliči podle věty první se neeviduje důvod ani 

příjemce hlasovacích lístků a není dotčeno voličovo právo obdržet lístky ještě ve volební 

místnosti.“ 

 

j) V § 96 navrhujeme zrušit odst. 8 „(8) Ustanovení § 36 odst. 3 se použije pro všechny druhy 

voleb, jde-li o volby vyhlášené nejpozději 31. prosince 2022. Pro tyto volby se nezhotovují a 

nedoručují přehledy volebních stran.“. 

038 odst. 3 Z Liberecký kraj 

 

Navrhované znění § 38 odst. 3 stanoví – cit.:„...Nelze-li takto delegovanou osobu identifikovat, vyzve 

obecní úřad zmocněnce, nezávislého kandidáta, popřípadě jimi pověřenou osobu, aby sdělil správné 

údaje o delegované osobě. Nepodaří-li se ani poté delegovanou osobu identifikovat, k její delegaci se 

nepřihlíží. ...“ 

 

V dosavadní praxi, a to v četných případech, jsou obecním úřadům sdělovány neúplné či nesprávné 

údaje o delegovaných osobách. 

 

Z navrženého textu § 38 odst. 3 ani z jiné části návrhu zákona není zřejmé, jakým způsobem má být 

výzva ke sdělení správných údajů o delegované osobě prováděna (zda-li prostřednictvím 

informačního systému správy voleb – registru OVK nebo písemně, či jiným způsobem), přičemž 

připomínáme, že důsledkem případného neodstranění „vady“ delegace je skutečnost, že k delegaci 

takové osoby se nepřihlíží. 

 

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby v ust. § 38 odst. 3 byl výslovně zákonem stanoven způsob 

provádění této výzvy obecního úřadu. 

Akceptováno. Vyzývat se 

bude prostřednictvím 

informačního systému. (V 

praxi se předpokládá, že 

OÚ bude ještě zmocněnce 

kontaktovat např. 

telefonicky.) 
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008 Z MF V souvislosti s úkoly Státní volební komise uvedenými v § 8 návrhu, zejména pak v souvislosti 

s ustanovením § 8 písm. e), podle kterého Státní volební komise vyhlašuje celkové výsledky voleb 

sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, upozorňujeme na naše připomínky k návrhu 

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

rozsahu údajů. Považujeme za nezbytné, aby v právní úpravě bylo zakotveno, kdo a jakým způsobem 

poskytne údaje potřebné pro zjištění nároku politické strany nebo politického hnutí na státní 

příspěvek poskytovaný v souvislosti s volbami. Je ještě na zvážení, zda tuto otázku řešit 

v jednotlivých volebních zákonech či zda bude možné tuto úpravu zobecnit a zahrnout do zákona o 

správě voleb. K uvedené problematice navrhujeme uskutečnění separátního jednání, které by vedlo 

k dosažení oboustranně přijatelného řešení.    

Akceptováno. Bude 

upraveno ve změnovém 

zákoně u jednotlivých 

druhů voleb (vazby na 

podobu zápisu SVK) 

027 odst. 2 Z MF V návaznosti na náš požadavek na vypuštění novely zákona  

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

upozorňujeme, že v případě jeho akceptování bude třeba na konci textu tohoto ustanovení zrušit slova 

„a uhrazení správního poplatku“.  

Akceptováno jinak.  

 

Po dohodě s MF jsou 

upraveny sazby 

poplatků v 

odůvodnitelné výši.   

084 Z MF Pokud jde o úpravu  financování voleb, především se domníváme, že měla být předem projednána 

s Ministerstvem financí (a vhodné by bylo projednat ji i se Svazem měst a obcí, k čemuž, jak lze 

dovozovat ze Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace, nedošlo). 

Dále konstatujeme, že úpravu financování voleb v navržené podobě považujeme za nejasnou a 

nedostatečně propracovanou. K tomu uvádíme zejména následující: 

Není jasné, zda se budou výdaje hradit (§ 84 odst. 1), anebo na ně bude Ministerstvo financí 

poskytovat prostředky či příspěvek (§ 84 odst. 2 a 3).  

Z § 84 odst. 2 jednoznačně nevyplývá, v jaké formě Ministerstvo financí poskytuje obcím finanční 

prostředky. Tuto formu je třeba výslovně uvést. Požadujeme, aby bylo zachováno dotační financování 

voleb. V případě zavedení paušálních výdajů se bude jednat o dotaci na výdaje stanovenou paušální 

částkou a o dotaci na odměny členů OVK stanovenou přesně podle podkladů MV – počtu okrsků a 

členů OVK.  

Pokud jde o paušální financování volebních výdajů, především konstatujeme, že podle našeho 

názoru z normativního textu nevyplývá, že by výdaje obcí měly být financovány paušálně - § 84 odst. 

3 hovoří pouze o poskytnutí příspěvku. Současně upozorňujeme, že paušální financování 

v současnosti neumožňuje platné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Novela 

tohoto zákona upravující možnost poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů nebo 

nákladů paušální částkou je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

Akceptováno. Text 

upraven na základě 

jednání s MF. 
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(sněmovní tisk 567), úprava paušálního financování volebních výdajů je tedy možná až po nabytí 

účinnosti této novely. Bude-li zavedena paušální úhrada volebních výdajů ÚSC, je třeba odložit 

účinnost této úpravy do doby, kdy již nebudou distribuovány hlasovací lístky voličům, tj. od 1. 1. 

2023. 

Pokud jde o vyhlášku předpokládanou § 84 odst. 3, považujeme zmocnění za nedostatečné – pro 

vydání vyhlášky nejsou stanoveny žádné meze (viz čl.79 odst. 3 Ústavy). Současně upozorňujeme, že    

podle čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády má být součástí materiálu, kterým se návrh zákona 

předkládá k projednání vládě a Legislativní radě, i návrh prováděcího předpisu (nebo  jeho tezí), 

pokud návrh zákona obsahuje zmocnění k jeho vydání. Předložený materiál však návrhy prováděcích 

předpisů zatím neobsahuje. Bez znalosti prováděcího předpisu (nebo alespoň jeho tezí) ovšem není 

možné dostatečně návrh na zavedení paušálního financování posoudit. Protože se jedná o financování 

výdajů ze státního rozpočtu, mělo by se jednat o společnou vyhlášku MF a MV (viz rozsudek NSS 

č.j. 5 Afs 45/2013 „Jsou-li navíc volby financovány formou účelových dotací ze státního rozpočtu, a 

to přímo z kapitoly, jejímž správcem je Ministerstvo financí, nelze tomuto ministerstvu upřít 

oprávnění metodicky řídit prostřednictvím směrnice správní úřady (krajské úřady), jejichž 

prostřednictvím jsou dotace poskytovány.“). 

Vzhledem ke všem výše uvedeným výhradám požadujeme, aby úprava financování voleb byla 

projednána na samostatném jednání se zástupci Ministerstva financí a výsledný text byl pak 

návazně upraven. 

097 Z MF Navrhovanou účinnost zákona považujeme za zcela nereálnou. Pokud je zákon na konci roku teprve 

v meziresortním připomínkovém řízení, je podle našeho odhadu reálné, že do data navrhované 

účinnosti bude zřejmě maximálně předložen do Poslanecké sněmovny, rozhodně však nebude 

projednán.  Navíc je třeba mít na zřeteli, že se jedná o volební zákon a musí být tedy schválen jak 

Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem a dosažení konsensu obou komor na jeho znění nemusí být 

zcela bezproblémové. Požadujeme účinnost upravit tak, aby byla reálná a ponechávala i prostor pro 

dostatečnou legisvakanci, ve které by se s novou právní úpravou mohla seznámit široká veřejnost, 

neboť jde o zákon, který se dotýká základních práv občanů, přičemž obsahuje celou řadu zásadních 

změn oproti dosavadní úpravě. Dostatečná legisvakance rovněž vytvoří odpovídající časový prosto 

pro přijetí prováděcích předpisů, jejichž vydání zákon předpokládá. 

Akceptováno. 

DZ (kap. 

2.2.11) 

Z MF Ke kap. 2.2.11 upřesňujeme, že dle současného systému financování voleb poskytuje Ministerstvo 

financí dotace krajům a obcím tzv. průtokem prostřednictvím krajů. Dotace ze státního rozpočtu 

obcím je na výdaje uvedené ve směrnici Ministerstva financí, nikoliv na výdaje, na které obci 

nepostačuje dotace, jak je uvedeno v DZ. 

Akceptováno. 

DZ (kap. Z MF V kap. 7.1.6 je třeba uvést, že bude zachováno dotační financování voleb. V případě zavedení 

paušálních výdajů se poté, co to umožní zákon č. 218/2000 Sb., bude jednat o dotaci na výdaje 

Akceptováno jinak. 
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7.1.6) stanovenou paušální částkou a o dotaci na odměny členů OVK stanovenou přesně podle podkladů 

MV – počtu okrsků a členů OVK. Nebude se jednat o příspěvek.  

 

Předkladatel od 

financování části 

volebních nákladů 

formou paušálu upustil. 

DZ obecně Z MF Požadujeme předložený materiál (včetně návrhu usnesení vlády) upravit tak, aby z něho bylo zcela 

zřejmé, že zmiňované dopady na kapitolu 314 Ministerstvo vnitra budou pokryty v rámci jejích 

výdajových limitů obsažených ve vládou schváleném návrhu státního rozpočtu na rok 2020 a 

střednědobého výhledu na léta 2021 až 2022 a doplnit, že finanční náklady budou uhrazeny bez 

dalšího navyšování finančních prostředků jednotlivých kapitol, které jsou pověřeny správou voleb.    

Akceptováno jinak. 

 

Vybudování 

Informačního systému 

správy voleb je zahrnuto 

do cílů Vládního 

programu digitalizace 

České republiky 2018+ 

(Digitální Česko). 

Ministerstvo vnitra proto 

po dohodě s vládním 

zmocněncem pro IT 

a digitalizaci požaduje již 

do roku 2021 v rámci 

strategie Digitální Česko 

do svého rozpočtu částku 

100 mil. Kč. Míra jejího 

čerpání v roce 2021, 

případný převod do 

dalších let a navýšení 

rozpočtu se budou vyvíjet 

v závislosti na precizaci 

technického řešení 

naplňujícího věcné zadání 

podle předkládaného 
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návrhu zákona.  

 Finanční prostředky 

potřebné pro testování 

strojového sčítání 

hlasovacích lístků 

nebudou zahrnuty 

v usnesení vlády k návrhu 

zákona o správě voleb, 

avšak MV a ČSÚ zahrnou 

předpokládané náklady 

do výdajů na volby, při 

kterých bude testování 

strojového sčítání 

probíhat.  

 

002 odst. 2 Z MMR 

 

Byť rozumíme důvodům pro stanovení jediného hlasovacího dne, považujeme za nutné upozornit na 

problémy, které se s touto změnou budou nepochybně pojit. 

Za prvé považujeme za nevhodné stanovit tento hlasovací den na den pracovní, kdy řada voličů může 

mít i přes širší časové rozpětí pro možnost volit problém se do volební místnosti dostavit (např. 

pracující ve dvanáctihodinových směnách s delším dojezdem do zaměstnání apod.), a mohlo by tak 

být nepřímo ohroženo jejich ústavně zaručené právo volit. Pokud tedy má být zvolen pouze jediný 

volební den, jeví se jako vhodnější spíše sobota, kde by uvedené možné problémy měly být v 

podstatně nižší míře než v pracovní den. 

Dále je třeba uvést, že sčítání hlasů v komunálních volbách, zejména v Praze, je otázkou mnoha 

hodin (s ohledem na rozsah kandidátních listin v Praze trvá sčítání hlasů běžně i 8 a více hodin). Je 

zcela iluzorní se domnívat, že členové okrskové volební komise, kteří budou ve volební místnosti od 

7:00 (resp. v rámci příprav ještě dříve) do 22:00, budou bezprostředně poté schopni řádně sečíst 

odevzdané hlasy. Lze o tom uvažovat snad u volby prezidenta republiky nebo do Senátu. U voleb do 

Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a zejména u krajských zastupitelstev a komunálních 

voleb však nikoliv. Již za stávající právní úpravy se objevují potíže v přesnosti sčítání hlasů, které 

jsou patrně dány nejen částečnou neznalostí způsobu sčítání hlasů, ale zejména únavou, a tedy 

mentální kapacitou členů okrskových volebních komisí. 

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

Bude přistoupeno 

k úpravě metodických 

pokynů pro sčítání hlasů 

s ohledem na snahu 

postupy sčítání 
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Budou-li členové okrskových volebních komisí nuceni sčítat hlasy bezprostředně po hlasování, je 

prakticky jisté, že nebudou objektivně schopni tyto hlasy správně sečíst a smysl hlasování by pak 

mohl být ohrožen. Bylo by tedy vhodné počítat s touto realitou a např. stanovit, že ke sčítání hlasů 

dojde po uplynutí alespoň 10 hodin od ukončení hlasování apod. 

Požadujeme výše uvedené v návrhu zohlednit. 

zefektivnit ve vazbě na 

noční hodiny, ve kterých 

bude probíhat. 

061 odst. 2 a 

5 

Z MMR 

 

Požadujeme, aby byl vypuštěn § 61 odst. 5 a aby bylo v § 61 odst. 2 doplněno písmeno e) ve znění: 

„volič, který hlasoval korespondenčně, podle údajů v seznamu voličů zemřel přede dnem voleb.“ 

Nepovažujeme za vhodné, aby bylo umožněno hlasovat voliči, který již v den voleb nežil a nebyl tak 

subjektem volebního práva, zvláště když je taková možnost přiznána pouze jedné skupině voličů 

(těm, kteří v zahraničí hlasovali korespondenčně). Přestože jsme si vědomi, že se zvláštní okrsková 

volební komise, potažmo stát, nemusí dozvědět o úmrtí voliče včas, aby byl hlas zesnulého voliče 

vyloučen, považujeme námi uvedené řešení za vhodnější. 

Není nám rovněž zřejmé, odkud se zvláštní okrsková komise dozví, že uvedená osoba není uvedena 

ve výpisu voličů z důvodu jejího úmrtí, a nikoliv např. z důvodu ztráty občanství ČR. 

Předpokládáme, že se bude muset zvláštní okrsková volební komise obrátit se žádostí o zjištění 

příslušného údaje na zastupitelský úřad. Zřejmě by bylo vhodné doplnit ustanovení obdobné § 66 

odst. 5. 

Akceptováno jinak. Volič 

realizuje své volební 

právo odesláním zásilky. 

V té době bývá ještě 

naživu. 

 

Doplníme důvodovou 

zprávu o reakci na 

případy, kdy osoba, která 

volební právo v předstihu 

(včetně korespondence) 

realizovala v době, kdy 

fakticky voličem nebyla, 

ale objektivně bylo 

zřejmé, že v den voleb 

bude (věk), nicméně mezi 

realizací a dnem voleb 

došlo k úmrtí takovéto 

osoby. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

066 Z MMR 

 

Vzhledem k možnosti hlasování v předstihu a možného úmrtí voliče ještě přede dnem voleb 

požadujeme, aby bylo v § 66 odst. 2 doplněno písmeno d) ve znění: 

Akceptováno jinak. Volič 

realizuje své volební 
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„volič, který hlasoval v předstihu, podle údajů v seznamu voličů zemřel přede dnem voleb.“ 

Pro odůvodnění viz připomínku k § 61 odst. 2 a 5. 

právo odesláním zásilky. 

V té době bývá ještě 

naživu. 

 

Doplníme důvodovou 

zprávu o reakci na 

případy, kdy osoba, která 

volební právo v předstihu 

(včetně korespondence) 

realizovala v době, kdy 

fakticky voličem nebyla, 

ale objektivně bylo 

zřejmé, že v den voleb 

bude (věk), nicméně mezi 

realizací a dnem voleb 

došlo k úmrtí takovéto 

osoby. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

069 odst. 3 Z MMR 

 

Požadujeme vypustit ve větě poslední slova „nebo soud“. 

Domníváme se, že není přípustné, byť na základě rozhodnutí soudu, prolomit zásadu tajnosti 

hlasování tím, že bude osoba poskytující asistenci zproštěna povinnosti mlčenlivosti nezávisle na vůli 

voliče, kterému byla asistence poskytnuta. Možnost zproštění mlčenlivosti soudem může být dle 

našeho názoru považováno za rozporné s čl. 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, s čl. 3 

Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a s čl. 25 písm. b) 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Navíc by byla tajnost hlasování tímto 

způsobem významněji ohrožena ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, jejichž rovnoprávné 

postavení s ostatními ve věcech volebních si klade za cíl čl. 29 písm. a) Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením, kde je v bodě ii) výslovně zmíněna i tajnost hlasování. 

Akceptováno. 
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084 odst. 1 Z Moravskoslezský 

kraj 

Moravskoslezský kraj v minulosti opakovaně Ministerstvu financí vznesl návrh k zahájení diskuse 

nad úplnou změnou systému financování voleb, proto vítáme předložený návrh na změnu 

dosavadního způsobu financování velmi pozitivně.  

 

Vzhledem k tomu, že však nemáme k dispozici návrh prováděcího právního předpisu, kterým mají 

být stanovena pravidla pro poskytování finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s výkonem 

státní správy při zajištění voleb, mohou být námi vznesené připomínky k § 84, který se týká právě 

způsobu financování, neúplné. 

 

Navrhujeme odstavec 1, který zní: „Výdaje volebních orgánů spojené s výkonem státní správy při 

zajištění voleb se hradí ze státního rozpočtu.“, přeformulovat takto: 

„Výdaje volebních orgánů, spojené s výkonem státní správy při zajištění voleb, se hradí ze státního 

rozpočtu podle odstavců 2 a 3.“ 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že mezi odstavcem 1 a 3 dochází ke kolizi rozsahu úhrady ze státního rozpočtu (dále 

jen „SR“). Odstavec 1 uvádí, že výdaje volebních orgánů, spojené s výkonem státní správy při 

zajištění voleb, se hradí ze SR. Z uvedeného lze dovodit, že ze SR budou hrazeny veškeré výdaje. 

Ostatně tato definice je obsažena v aktuálních volebních zákonech, podle které stát nyní hradí veškeré 

výdaje vynaložené v souladu se směrnicí MF čj. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013, 

o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice čj. MF-6 629/2018/1203 a směrnice 

čj. MF-27 047/2018/1203. Plný rozsah úhrady výdajů ze SR se však, s ohledem na znění odstavce 3 a 

důvodovou zprávu, tímto nemyslí. Doplněním vazby na odstavce 2 a 3 by bylo hrazení výdajů ze SR 

v plném rozsahu vyloučeno. 

Akceptováno. Ustanovení 

upraveno na základě 

jednání s MF a 

připraveny základní teze 

vyhlášky; připomínkové 

místo s úpravou souhlasí. 

084 odst. 2 Z Moravskoslezský 

kraj 

V bodě 7.1.6 důvodové zprávy se uvádí, že na odměny členů OVK bude poskytován příspěvek 

podle údajů v informačním systému správy voleb. V § 84 odstavci 2 návrhu zákona se však hovoří 

o finančních prostředcích.  

 

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici návrh prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu, 

můžeme jen polemizovat, jakým konkrétním způsobem budou výdaje na zvláštní odměny a paušální 

náhrady ušlého výdělku za výkon funkce členů OVK hrazeny.  

 

Pokud návrh zákona hovoří o finančních prostředcích, pak se lze domnívat, že se jedná o plnou 

úhradu výdajů, které obec (kraj) uvede v informačním systému správy voleb. 

 

Pokud by se však jednalo o příspěvek, jak uvádí důvodová zpráva, lze se domnívat, že výdaje 

Akceptováno, Text 

upraven tak, aby bylo 

zřejmé, že výdaje se hradí 

v plné výši. 
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uvedené v informačním systému správy voleb nemusí být hrazeny v plné výši, ale například jen jejich 

poměrná část. V takovém případě by měly být v § 84 odst. 2 slova „finanční prostředky“ nahrazeny 

slovem „příspěvek“.  

002 odst. 2 Z MPSV Podle našeho názoru by vhodnějším dnem pro konání voleb byla sobota. Není zcela zřejmé, co 

předkladatel míní v důvodové zprávě větou: „…pátek jako závěr pracovního týdne relativně nejméně 

zatíží organizaci výuky a umožní, aby učebny využívané k hlasování byly uvedeny do původního stavu 

ještě před začátkem nového pracovního týdne.“. To by platilo podle stávající právní úpravy. Má-li se 

však hlasovat v pátek celý den, je nutno upozornit, že na základních i středních školách probíhá 

v pátek výuka cca od 8.00 do 13.00 – 15.00 hod. Není tedy jasné, jak bude zajištěno, aby výuka 

nebyla narušena, když se v prostorách školy budou po celý den (tzn. i v době vyučování) pohybovat 

voliči. Nejenomže tím bude výuka narušena, ale bude se jednat i o určité bezpečnostní riziko. 

Upozorňujeme na to, že do škol je zakázán vstup dokonce rodičům žáků a studentů. 

 

Sobota jako volební den je vhodnější také z hlediska shánění členů okrskových volebních komisí. Ať 

už se jedná o dobrovolníky nebo také úředníky jmenované starosty, v obou případech je větší šance je 

sehnat v den pracovního klidu. 

 

Zkrácení dosavadní možnosti volit ještě další, následující den, lze i považovat za diskriminační 

zejména pro starší osoby - seniory, kteří byť i nejsou přímo invalidní, přesto jim jejich věk a fyzické 

zdraví již neumožňují ujít delší vzdálenost či cestovat bez problémů městskou dopravou. Takové 

osoby běžně k volbám doprovází či odveze v druhý den voleb (který je dnem volna) někdo z 

rodinných příslušníků, kteří však obvykle se seniorem nebydlí a sami tudíž volí dříve a na jiném 

místě. 

 

Dobu hlasování od 7 do 22 hodin považujeme za příliš dlouhou. Bude členy volebních komisí 

neúměrně zatěžovat, zvýší se riziko chyb při počítání hlasů a přínos pro voliče a volební účast bude 

minimální. Je nutno si uvědomit, že členové okrskové volební komise budou zatíženi cca 19 hodin. Je 

otázkou, zda máme k dispozici tolik zájemců o členství ve volebních komisích, abychom mohli členy 

vyměnit v rámci dvou směn. Vhodnějším se může jevit hlasování např. od 8 do 20 hodin. 

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

 

Pokud jde o školní 

vyučování, stanovuje se 

novelou školského 

zákona možnost pro 

ředitele školy vyhlásit pro 

žáky volný den v rozsahu 

nezbytném pro zajištění 

řádného průběhu 

hlasování; je tedy možné, 

aby škola v den voleb 

zorganizovala školní 

vyučování mimo budovu 

školy (školní výlet, 

exkurze, divadelní či 

filmové představení) a 

tím zmírnila dopady 

školního volna na rodiče 

zejména mladších dětí.  

 

Na základě jednání o 

vypořádání připomínek 

připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 
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doporučující s tím, že 

nadále upozorňuje na 

problematiku 

bezpečnosti školního 

vyučování v souběhu 

s konáním voleb a na 

nutnost rodičů 

zabezpečit hlídání dětí 

v dalším dni nad rámec 

stávajícího školního 

volna. 

003 odst. 5 Z MPSV Podle našeho názoru by měl být zachován stávající rozsah překážek k výkonu volebního práva, 

aprobovaný ostatně také Nejvyšším soudem (sp. zn. Cpjn 23/2016). Je otázkou, jaký smysl má 

volební akt osoby, u které soud jako (krajní) opatření omezí způsobilost k výkonu volebního práva. 

Fakticky se jedná o osoby, které nejsou schopny racionálně posoudit jednotlivé volební varianty. 

Pokud takto těžce psychicky postižené osoby mají mít právo volit, je otázkou, proč zdravým 

jedincům přiznáváme volební právo až od 18 let. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupí ze zásadní 

připomínky s příslibem 

rozpracování vyjádření 

k judikátu NS ze strany 

předkladatele v DZ. 

 

Pozn. na základě 

jednání MV s KPR 

došlo k dohodě na 

upuštění od zrušení 

překážky ve výkonu 

práva volit spočívající 

v omezení svéprávnosti. 

MV (ve spolupráci 

s MSp) bude apelovat 

na soudní soustavu ve 
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smyslu restriktivního 

přístupu k omezování 

svéprávnosti k výkonu 

aktivního volebního 

práva s tím, že takové 

explicitní omezení by 

mělo být stanovováno 

jen ve zjevných 

případech nemožnosti 

volební právo vykonat.  

 

 

002 odst. 2 Z MSp Podle návrhu shora uvedeného ustanovení by volby nově neměly probíhat v pátek a sobotu, nýbrž 

pouze v pátek, a to od 7 do 22 hodin. Navržené omezení rozsahu počtu dní, v nichž se mají volby 

konat, považujeme za nevhodné, jelikož koncentrací konání voleb do jednoho dne může fakticky dojít 

k omezení možnosti výkonu aktivního volebního práva ze strany občanů, jež se daný den nemohou 

dostavit do volební místnosti (typicky se může jednat to osoby, které v rámci nerovnoměrného 

rozvržení pracovní doby musí vykonat 16ti hodinovou pracovní směnu). Ačkoliv se návrh snaží 

takovýmto případům předejít zavedením nového institutu hlasování v předstihu, s ohledem na toliko 

rámcové stanovení doby, ve které lze v předstihu hlasovat (viz návrh § 62 odst. 2), není zřejmé, zda 

bude za jeho pomoci takovýmto situacím skutečně předejito.  

Navrhujeme proto zachovat stávající stav, kdy volby probíhají ve dvou dnech, tedy v pátek a sobotu.  

Rozpor. Neakceptováno. 

Viz pozn. č. 1 v úvodu 

tabulky. 

003 odst. 5 Z MSp Nesouhlasíme s návrhem ustanovení, podle něhož „[p]řekážkou ve výkonu práva být volen je omezení 

svéprávnosti k výkonu tohoto práva“. Požadavek, aby osoby s postižením mohly vykonávat pasivní 

volební právo, výslovně vyplývá ze samotného znění čl. 29 Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením. Předkladatel si je vědom, že mezinárodní závazek v tomto případě nedodržuje (str. 38 

důvodové zprávy), důsledně ani přesvědčivě ho ovšem neodůvodňuje, když tvrdí, že u práva být 

volen by osobě se zdravotním postižením „hrozila závažná újma, která je spojena s odpovědností 

vyplývající z výkonu mandátu, pokud by byl zvolen“, jakkoliv není zřejmé, jakou újmu by pasivní 

volební právo mohlo osobě způsobit a jaký typ újmy má předkladatel na zřeteli. Pasivní volební právo 

přitom lidé se zdravotním postižením bez omezení vykonávají např. ve Spojeném království, 

Nizozemsku, Rakousku, Švédsku, Finsku či Itálii.  

Pasivní volební právo by měla mít tato skupina osob také podle Výboru OSN pro práva osob se 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky.  

 

Předkladatel do budoucna 

zváží potřebnost 

zachování omezení 

výkonu pasivního 
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zdravotním postižením (který ve svých závěrečných doporučeních k úvodní zprávě České republiky o 

opatřeních přijatých k plnění závazků podle této úmluvy v roce 2015 doporučil změnit příslušné 

právní předpisy tak, aby všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na opatrovnictví nebo 

jiné režimy mohly vykonávat své právo volit a být volen, což opět předkladatel dokonce sám v 

důvodové zprávě zmiňuje) i Benátské komise, přičemž vyplývá i ze znění článku 25 Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech a judikatury Evropského soudu pro lidská práva (Alajos 

Kiss proti Maďarsku, č. 38832/06, rozsudek ze dne 20. května 2010).  

Požadujeme proto větu druhou z návrhu § 3 odst. 5 bez náhrady vypustit a ve stávající větě třetí za 

slovo „volit“ vložit slova „a být volen“. V návaznosti na uvedenou změnu pak považujeme obdobně 

upravit rovněž znění přechodného ustanovení obsaženého v § 96 odst. 2 návrhu zákona.  

volebního práva. 

 

Pozn. Dodatečně bylo 

MSp informováno, že na 

základě jednání MV 

s KPR došlo k dohodě na 

upuštění od zrušení 

překážky ve výkonu 

práva volit spočívající 

v omezení svéprávnosti. 

MV. MSp tuto změnu 

akceptovalo a souhlasilo 

s tím, že překážku výkonu 

práva volit spočívající 

v omezení svéprávnosti 

k právu volit budou do 

informačního systému 

správy voleb (do seznamu 

voličů) zapisovat přímo 

soudy prvního stupně.   

 

018 odst. 4 Z MSp Podle shora uvedeného ustanovení musí být ve volební místnosti stále přítomna alespoň nadpoloviční 

většina všech členů volební komise. Upozorňujeme, že uvedené ustanovení nevylučuje, aby ve 

volební místnosti zároveň nebyli přítomni předseda i místopředseda volební komise. Podle návrhu 

zákona přitom má pouze předseda volební komise, a v jeho nepřítomnosti místopředseda volební 

komise (srov. § 18 odst. 2), pravomoc vykonávat některé úkony, typicky udílet pokyny k zachování 

pořádku v průběhu hlasování (viz § 50).      

Požadujeme proto v návrhu explicitně stanovit, že ve volební místnosti musí být vždy přítomen 

předseda nebo místopředseda volební komise.  

Akceptováno. 

046 a 070 

odst. 4 

Z MSp Ustanovení § 46 návrhu zákona upravuje náležitosti volebních místností. Upozorňujeme, že návrh 

explicitně neřeší problematiku volebních místností ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro 

výkon zabezpečovací detence (dále jen „věznice“). Do současné doby nebyla tato problematika 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 
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upravena a tak některé věznice upravovaly místnost a prostory, v nichž hlasování probíhá, tak, jak 

zákon stanovil upravit budovy a místnosti, v nichž volební místnost byla standardně zřízena. Naproti 

tomu v řadě věznic taková úprava vůbec neprobíhala, neboť ze zákona tato povinnost nevznikala. 

Volební komise tak v některých případech mohly zasedat v kulturních místnostech věznic, jindy v 

právě neobsazené kanceláři. 

S ohledem na zajištění důstojnosti průběhu voleb včetně přípravy zázemí pro členy volební komise 

proto navrhujeme možnost zřízení volebních místností i ve věznicích, pokud to podmínky věznice 

umožní. Tato alternativa by měla být předmětem dohody mezi předsedou okrskové volební komise a 

příslušným ředitelem věznice. Zde sehrává zásadní roli také velikost věznice, kdy rozdíl v realizaci 

voleb je zřejmý v případě věznice, v níž vykonává např. výkon trestu odnětí svobody více než 1.000 

osob (odsouzených), zatímco v menších věznicích či pobočkách věznic může oscilovat počet 

odsouzených okolo hranice dvou set a hlasování se fakticky zúčastní například jen třetina z nich. 

Vězeňská služba České republiky je schopna ve většině věznic zabezpečit takové podmínky 

a takovou místnost, aby splňovala nároky stanovené návrhem zákona na volební místnost. Avšak ve 

věznicích, v nichž z objektivních důvodů nelze zřídit volební místnost anebo se z důvodů zajištění 

bezpečnosti jak členů volební komise, tak i věznice a vězněných osob nemůže volič z řad vězněných 

osob navádět do místnosti k tomuto účelu ve věznici zřízené, by mělo probíhat hlasování do přenosné 

volební schránky. Tímto by neměla být dotčena možnost mít ve věznici zřízenu jak volební místnost, 

tak uskutečňovat u části vězněných osob hlasování do přenosné schránky. 

Navrhujeme proto do návrhu § 46 doplnit odstavec 8 následujícího znění: 

„(8) Místnost určená ředitelem vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací 

detence (dále jen „věznice“) k hlasování osobami ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a ve 

výkonu zabezpečovací detence se považuje za volební místnost, nerozhodne-li předseda okrskové 

volební komise po dohodě s ředitelem věznice o tom, že hlasování proběhne do přenosné volební 

schránky podle § 70 odst. 4.“.  

V návaznosti na uvedenou změnu dále upozorňujeme na nutnost navazující úpravy § 70 odst. 4 

návrhu zákona. 

Volební místnost je 

pojmově spojena 

s volebním okrskem a 

volební komisí. Pokud 

není cílem zřizovat 

volební okrsky zahrnující 

toliko věznici a ustavovat 

v ní volební komisi. 

Zajištění prostředí pro 

hlasování ze strany 

Vězeňské služby lze vítat. 

Mělo by však jít o 

místnost, v níž proběhne 

hlasování do přenosné 

volební schránky. Což 

není potřeba upravovat 

zákonem. 

 

Bude rozšířena důvodová 

zpráva. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

056 odst. 5 

písm. b) 

Z MSp Upozorňujeme, že pokud by bylo předmětné ustanovení přijato v navrhovaném znění, byl by návrh 

zákona v rozporu s volebními zákony, jelikož neumožňuje realizaci práva volit osobám, jež jsou na 

osobní svobodě omezeny z důvodu výkonu zabezpečovací detence. Platí přitom, že chovancům 

umístěným v ústavech pro výkon zabezpečovací detence je přiznáno právo volit. Hlasování se tak 

zúčastňují i chovanci, kteří jsou primárně umístěni v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Z 

tohoto důvodu nelze toto místo, v němž je v souladu s právním řádem České republiky omezována 

Akceptováno. 
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osobní svoboda, v návrhu zákona opomenout. 

 

Požadujeme proto doplnit návrh § 56 odst. 5 písm. b) o místo výkonu zabezpečovací detence, přičemž 

navrhujeme následující znění předmětného ustanovení: 

„b) je v policejní cele, v místě výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo v místě výkonu 

zabezpečovací detence.“. 

062 Z MSp Z návrhu není patrné, jaký dopad má mít možnost hlasování v předstihu na lhůty a další omezení pro 

vedení volební kampaně, jež jsou stanoveny v jednotlivých volebních zákonech. Za problematický 

v tomto ohledu považujeme zejména vztah navrženého institutu k zákazu volební agitace v objektech 

a v okolí objektů, v nichž je umístěna volební místnost (např. § 16 odst. 9 zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky). Jelikož návrh zákona výslovně nestanovuje, že se pro hlasování 

v předstihu na obecním úřadě zřizuje volební místnost (srov. návrh § 64), je sporné, zda lze shora 

zákaz vztahovat rovněž na předvolební agitaci uskutečňovanou v objektu, resp. okolí objektu, v němž 

se právě uskutečňuje hlasování v předstihu. 

 

Požadujeme proto vztah uvedených ustanovení, resp. obecněji zákazu vést volební kampaň 

k hlasování v předstihu, v rámci návrhu zákona explicitně vyjasnit. 

Vysvětleno. Prostory 

obecního úřadu pro 

hlasování v předstihu 

nejsou volební místností. 

Shora uvedený zákaz zde 

tedy neplatí. 

Bude doplněna důvodová 

zpráva. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

062 Z MSp Návrh zákona v ustanovení § 62 nově navrhuje možnost hlasování v předstihu, tedy před řádným 

termínem konání voleb. Z hlediska zabezpečení úkolů Vězeňské služby České republiky je zcela 

nemožné zabezpečit naplnění tohoto nově zavedeného práva voliče z řad obviněných, odsouzených a 

chovanců. V případě, kdy by volič z řad obviněných, odsouzených či chovanců trval na možnosti 

hlasovat v předstihu, bylo by povinností Vězeňské služby České republiky toto právo voliči zajistit, 

což však z objektivních důvodů nelze. Obvinění, odsouzení či chovanci by nárokovali realizaci eskort 

k obecnímu úřadu, do jehož správního obvodu spadá volební okrsek, v němž hodlá volič hlasovat, a 

Vězeňská služba by nemohla tomuto požadavku bránit, neboť bude stanoven jako jedna z možností 

práva volit. Tato změna povede ke zvýšení nákladů na eskorty vězněných osob, a v řadě případů 

nebude ani možné, obzvláště v případě zvláště nebezpečných osob či osob se stanovenými 

bezpečnostními opatřeními, toto právo zajistit. Současně není v možnostech Vězeňské služby České 

republiky toto právo zabezpečit ani z kapacitních důvodů. Navrhovaná úprava současně povede 

zejména u kverulujících osob k takovým krokům, aby mohly napadat průběh voleb a jejich zajištění v 

případě, že by Vězeňská služba České republiky, byť z objektivních důvodů, nemohla právo voliče v 

tomto případě naplnit.   

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Samotné 

omezení na osobní 

svobodě je dostačující 

k tomu, aby volič neměl 

nárok na eskortu 

k hlasování v předstihu 

nebo dokonce ve volební 

místnosti. (Podobně by 

bylo možné uvažovat o 

právu na vzdělání a 

přítomnost ve škole nebo 

právu účastnit se 
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Navíc, smyslem hlasování v předstihu je umožnit volit lidem, kteří budou zaneprázdněni v řádný 

volební termín, mimo místo pobytu apod. Tyto důvody v zásadě u osob ve výkonu trestu z povahy 

věci odpadají. 

 

Požadujeme proto do návrhu § 62 doplnit odstavec 3 následujícího znění: 

„(3) V předstihu nemůže hlasovat volič, který je omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu vazby, 

výkonu trestu odnětí svobody nebo z důvodu výkonu zabezpečovací detence.“. 

shromáždění). 

 

Bude doplněna důvodová 

zpráva. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

070 odst. 4 Z MSp Navrhované znění § 70 odst. 4 opomíjí fakt, že i správa zařízení podle § 56 odst. 5 písm. b) musí mít 

možnost ověřit (zvážit), zda lze ve vazební věznici, věznici či ústavu pro výkon zabezpečovací 

detence reálně zabezpečit zřízení volební místnosti, anebo zda je v příslušných podmínkách 

omezených především bezpečnostním hlediskem, schopna zabezpečit hlasování pouze do přenosné 

volební schránky. Proto navrhujeme zrušit v celém textu ustanovení odstavce 4 text „písm. a)“. 

Uvedená změna by měla poskytnout možnost správě věznice, aby po dohodě s předsedou okrskové 

volební komise zvážila zřízení volební místnosti či navrhla uskutečnit hlasování pouze do přenosné 

volební schránky. Na základě provedené úpravy přitom nedojde k zamezení možnosti dané návrhem 

správě nemocnic, porodnic, sanatoria, ústavu sociální péče nebo obdobného ústavu a zařízení, naopak 

bude tato varianta umožněna také správě vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací 

detence, což doposud nebylo upraveno a Vězeňská služba České republiky takovou úpravu 

postrádala. 

 

Požadujeme proto z návrhu § 70 odst. 4 bez náhrady vypustit text „písm. a)“.  

Akceptováno jinak -  

podle připomínky KLP. 

076 odst. 5 Z MSp Podle návrhu předmětného ustanovení se nepřihlíží k hlasům odevzdaným v určitém volebním 

okrsku, pakliže nedojde k předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému 

úřadu do 24 hodin od ukončení hlasování. Pokládáme za nevhodné a rozporné s ústavním principem 

rovnosti hlasů, pakliže by mělo v důsledku administrativního pochybení či prodlevy okrskové volební 

komise dojít k faktickému zneplatnění hlasů odevzdaných v určitém volebním okrsku. Požadujeme 

proto uvedené ustanovení z návrhu bez náhrady vypustit, popřípadě stanovit mechanismu, jenž by 

subsidiárně zajistil splnění povinností podle odstavců 1 až 4 v případě nečinnosti okrskové volební 

komise.  

Akceptováno. 

 

Povinnost se stanoví 

jednoznačně na 24 hodin. 

 

Doplněna důvodová 

zpráva. 

022 Z MZ Zavedením Informačního systému správy voleb (ISSV) bude dosaženo výrazného zefektivnění 

přípravy voleb. Vytvořením jedné celostátní databáze, založené na systému základní registrů a 

souvisejících agendových informačních systémů, bude možné zpracovávat aktuální seznamy voličů, 

volebních okrsků, členů okrskových volebních komisí, kandidátních listin, vydávání voličských 

Vzato na vědomí 

MV si je vědomo 

významnosti plánovaného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4KK4)



53 
 

průkazů aj. 

Centralizovaný informační systém však na druhé straně představuje „zranitelný“ bod. Dovolujeme si 

upozornit, že jako součást kritické infrastruktury bude muset být permanentně dostupný, kapacitně  

a komunikačně dostatečně dimenzovaný, spolehlivý a zabezpečený proti neoprávněným přístupům a 

možným kybernetickým útokům.  

Zejména v období příprav a průběhu voleb bude role ISSV významným prvkem, na kterém budou 

závislé všechny související aktivity.   

informačního systému 

s ohledem na nutnost 

precizního zabezpečení a 

dostatečné „robustnosti“ 

pro zajištění adekvátní 

funkčnosti a integrity. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

002 odst. 2 Z MŽP V zásadě souhlasíme s myšlenkou jednodenních voleb, ale zvolení pracovního dne jako volebního 

dne nepovažujeme za vhodné s ohledem na zaměstnavatele, zaměstnance či osoby jinak výdělečně 

činné, kteří nemohou předvídat např. omezení v podobě pracovní směny či služební cesty. 

Domníváme se, že takto zvolený den voleb by mohl mít za následek snížení volební účasti.  

V rámci porovnání s ostatními členskými státu EU, kde v drtivé většině států připadají volby na 

víkend, postrádáme větší odůvodnění zvolení právě pracovního dne předkladatelem.  

Je třeba podotknout, že volební místnosti se nacházejí ve většině případů v mateřských, základních či 

středních školách, které by měly být v rámci konání voleb pro žáky a studenty uzavřeny v daný den 

(nehledě na tom, že volební místnosti je třeba předem připravit, tj. v daném případě zahájit práce již 

ve čtvrtek odpoledne, aby bylo ráno vše připravené). 

Máme za to, že zvolením víkendového dne, a to neděle, by došlo k odstranění výše uvedeného, ale 

především k většímu komfortu pro voliče a k efektivnějšímu využití celé volební doby, a nikoli pouze 

odpolední části tak, jak to předpokládáme u volebního dne v pátek. Zvolením volebního dne o 

víkendu by bylo možné rovněž zkrátit volební dobu, např. od 8 hodin do 22 hodin. 

 

Navrhujeme tedy upravit § 2 odst. 2 následovně: 

„Na území České republiky se volby konají v neděli. Hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 22.00 

hodin.“ 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. Viz pozn. č. 

1 v úvodu tabulky. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

046 odst. 2 

písm. f) 

Z MŽP Členové okrskové volební komise mají mít ve volební místnosti jmenovky, kde se mj. má uvést, zda 

jsou delegováni volební stranou nebo jmenováni starostou. 

Nesouhlasíme s tímto rozlišováním, neboť nám není znám důvod, proč by k tahovému rozlišování 

členů komise mělo nově docházet. Naopak rozlišením mohou vznikat jak mezi členy komise, tak 

mezi členy komise a voliči slovní či jiné konflikty, případně vzbuzovat nedůvěru u samotného sčítání 

Akceptováno. 
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hlasů.  

 

Navrhujeme vypustit povinnost doplnit jmenovku o informaci, jak byl člen okrskové komise dosazen. 

062  Z MŽP Jsme toho názoru, že má-li být přistoupeno k úpravě volebních dní (zkrácení na jeden den) mj. i z 

důvodu větší transparentnosti a omezení možnosti manipulace s hlasy, tak zavedení hlasování 

v předstihu výhodu jednodenních voleb zcela popírá a naopak tato rizika zvyšuje.  

Hlasování v předstihu de facto rozšiřuje počet volebních dní na tři (pondělí, středa, pátek) a tím 

pádem povinnost zabezpečit hlasovací lístky nikoli pouze přes noc, jak tomu bylo doposud, ale téměř 

celý týden. V případě zachování této možnosti postrádáme prvky zajištění převzetí hlasovacích lístků 

a jejich uchovávání. 

Nesouhlasíme ani s tím, že předkladatel stanovil povinnost pro obecní úřady zajistit ve dnech pondělí 

a středa v týdnu před konání voleb alespoň dvě hodiny pro možnost hlasování, protože to může vést 

k nerovnému výkonu volebního práva, kdy některé úřady mohou volbě vyhradit celý den a v jiných 

úřadech se mohou striktně držet pouze povinných, minimálních dvou hodin. 

 

Navrhujeme vypustit možnost hlasování v předstihu. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Viz pozn. č. 

1 v úvodu tabulky. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

Po jednání na úrovni 

náměstka MV a 

předsedy SMS ČR 

nebude hlasování 

v předstihu probíhat ve 

volbách do 

zastupitelstev obcí a 

v ostatních volbách 

bude probíhat jen ve 

středu. 

043 odst. 3 Z NSS Podle navrhovaného § 43 odst. 1 zákona o správě voleb je činnost okrskové volební komise ukončena 

patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí. Podle odst. 2 tohoto 

ustanovení činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje k volebnímu obvodu, 

v němž byl podán návrh na neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na neplatnost 

volby kandidáta, nebo k volebnímu okrsku, kde je dán důvod pro opakování hlasování, trvá až do 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut nebo byl shledán 

oprávněným a mají se opakovat volby, popřípadě patnáctým dnem po opakovaném hlasování. Podle § 

43 odst. 3 se však ve vazbě na soudní přezkum voleb neprodlužuje činnost okrskových volebních 

komisí ve volbách do Poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu. 

Ustanovení § 43 odst. 3 doporučuji z návrhu vypustit. 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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Navrhovaná právní úprava je převzetím té dosavadní [§ 52 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, § 58 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), § 45 zákona č. 130/2000 

Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, § 50 zákona č. 62/2003 Sb., o 

volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, § 52a a § 77a zákona č. 247/1995 

Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů]. 

Nicméně ani nyní, ani do budoucna není žádný důvod pro to, aby se činnost okrskových volebních 

komisí ve volbách do Poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu na rozdíl od jiných druhů 

voleb neprodlužovala s ohledem na případný návrh na neplatnost volby kandidáta. Žádný důvod pro 

stanovení této výjimky není zřejmý ani z důvodové zprávy. Je sice pravda, že ve volbách do 

Evropského parlamentu a do Poslanecké sněmovny nepřichází v úvahu opakování hlasování, neboť 

jedinou pozitivní možností rozhodnutí soudu je vyslovení neplatnosti volby kandidáta, avšak takové 

rozhodnutí lze učinit i při přezkumu voleb do Senátu a do obecních a krajských zastupitelstev. 

Nemůže obstát ani potenciální argument, že přezkum voleb do Poslanecké sněmovny a do 

Evropského parlamentu by na rozdíl od voleb do Senátu a do zastupitelstev územních samosprávných 

celků prodloužil činnost okrskových volebních komisí na území celé České republiky, neboť stejný 

efekt má přezkum volby prezidenta republiky, v níž je celé území České republiky jediným volebním 

obvodem.  

 

V této souvislosti je třeba upozornit, že navrhovaný zákon o správě voleb neodstraňuje deficit 

současné právní úpravy spočívající v tom, že neexistuje orgán oprávněný, resp. na příkaz soudu 

povinný k přepočtu výsledků hlasování v případě, že si to vyžádá soudní přezkum voleb. Tato situace 

vede k tomu, že přepočet hlasů provádějí volební soudy. Nicméně nelze vyloučit potřebu přepočtu tak 

rozsáhlého, že bude přesahovat kapacitní možnosti soudu (viz body 41 – 44 odůvodnění usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 19. listopadu 2017 č. j. Vol 58/2017-187, publikovaného pod 

č. 3682/2018 Sb. NSS, ve věci přepočtu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny v 905 

volebních okrscích ve Středočeském kraji, což se ukázalo jako hraniční pro technické i personální 

možnosti Nejvyššího správního soudu). Pokud nebude přepočet hlasů svěřen některému ze stálých 

volebních orgánů, lze v budoucnu uvažovat o zapojení právě okrskových volebních komisí, které 
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mají být i podle navrhovaných § 18 odst. 3 písm. c) a § 19 odst. 3 písm. c) zákona o správě voleb 

jediným orgánem oprávněným ke sčítání hlasů (byť by to mohlo být organizačně náročné, jak 

Nejvyšší správní soud uznal i v citovaném usnesení).  

 

Dále je vhodné zmínit, že jednotlivé případy ukončení činnosti okrskových volebních komisí ve 

vazbě na soudní přezkum voleb nepočítají se situací, kdy je vyslovena neplatnost volby kandidáta a 

zároveň je podle § 90 odst. 4 soudního řádu správního vyhlášen za zvoleného ten, kdo byl řádně 

zvolen (nejde ani o zamítnutí návrhu ani o opakování voleb, ani se neopakuje hlasování). 

091 odst. 2 Z NSS Ustanovení § 91 navrhovaného zákona o správě voleb upravuje příslušnost volebních soudů. Podle § 

91 odst. 2 zákona o správě voleb mají, stejně jako doposud, rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, 

škrtnutí kandidáta na kandidátní listině či registraci kandidátní listiny pro volby do Parlamentu České 

republiky přezkoumávat krajské soudy, zatímco Nejvyšší správní soud má nadále přezkoumávat 

registrační proces jen v těch volbách, v nichž je celé území České republiky jediným volebním 

obvodem, tedy ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta republiky.  

Doporučuji, aby v § 91 odst. 2 zněl takto: 

„(2) K řízení podle § 90 odst. 2 je příslušný 

 

a) ve volbách do Parlamentu České republiky, volbách do Evropského parlamentu a ve volbě 

prezidenta republiky Nejvyšší správní soud, 

 

b) ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů krajský soud.“  

 

Nejvyšší správní soud správní soud je de lege lata příslušný k přezkumu voleb celostátních, a to 

v případě volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu jak ve fázi registrační, tak ve 

fázi povolební.   

 

U celostátních parlamentních voleb je příslušný Nejvyšší správní soud jen pro fázi povolební, 

přezkum registrační fáze je bez zjevného důvodu svěřen jednotlivým krajským soudům.  

 

Bylo by vhodné, aby i v tomto případě byla kontrola celého volebního procesu pro tytéž volby 

svěřena stejnému soudu s celostátní působností, tedy aby byl Nejvyšší správní soud příslušný 

i k řízení o ochraně ve věcech registrace v těchto volbách, neboť řešené otázky mohou být provázané 

(jak se např. ukázalo u poslední volby prezidenta republiky, viz usnesení volebního senátu ve věci 

registrace ze dne 13. prosince 2017 č. j. Vol 84/2017-175, publikované pod č. 3716/2018 Sb. NSS, a 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4KK4)



57 
 

usnesení volebního senátu ve věci neplatnosti volby ze dne 15. února 2018 č. j. Vol 17/2018-46). 

Ještě naléhavější je zabránit riziku rozporného řešení stejných nebo obdobných právních otázek 

u jednotlivých krajských soudů rozhodujících v přezkumu registrační fáze u jedněch a týchž voleb.  

 

Proti navrhovanému řešení nemohou stát důvody kapacitní (kvantitativně i důkazně je mnohem 

náročnější povolební přezkum, a ten je Nejvyššímu správnímu soudu svěřen již nyní ve všech 

celostátních volbách), ani organizační (výměna procesních úkonů s volebními orgány probíhá 

zásadně přes informační systém datových schránek) a naopak pro něj hovoří důvody odborné 

(existence specializovaného stálého senátu Nejvyššího správního soudu, tzv. volebního senátu). 

Ostatně historicky již byla tato agenda jednomu soudu s celostátní působností svěřena, a to 

Nejvyššímu soudu, srov. § 86 až 89 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v původním znění. Není přitom zřejmé, 

proč byla později tato koncepce v případě přezkumu registrační fáze u parlamentních voleb opuštěna. 

003 odst. 1 Z OKOM Zákon na několika místech užívá termín trvalý pobyt pro účely administrativního zajištění průběhu 

voleb. Právo Evropské unie však výkon aktivního i pasivního volebního práva v jiném členském státě 

podmiňuje toliko bydlištěm na území tohoto jiného členského státu. Jsme toho názoru, že je nezbytné 

návrh zákona upravit tak, aby tento požadavek unijního práva respektoval a aby nevznikaly 

pochybnosti o právech občanů Evropské unie volit a být volen v obecných volbách a volbách do 

Evropského parlamentu v České republice. 

Vysvětleno. 

Viz § 92 odst. 4, který pro 

účel zákona pod trvalý 

pobyt zahrnuje i 

přechodný pobyt cizince 

z EU. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

003 odst. 5 Z OKOM Pravidlo, podle kterého svéprávnost k výkonu práva volit nelze omezit, v žádném případě nevyplývá 

z práva EU. Požadujeme upravit výkaznictví odpodtrhnutím předmětné poslední věty odstavce 5. 

Nadto, vyjadřujeme pochybnost nad tím, zda přinejmenším v části případů nebudou osoby 

s omezenou svéprávnosti předmětem zneužívání či nátlaku v souvislosti s výkonem svého aktivního 

volebního práva, a doporučujeme v tomto směru doplnit důvodovou zprávu, ve které by měly být 

minimálně shrnuty argumenty odkazovaných analytických podkladů Ministerstva vnitra. 

Akceptováno. Ustanovení 

bude vypuštěno. 

 

Pozn. na základě 

jednání MV s KPR 

došlo k dohodě na 

upuštění od zrušení 

překážky ve výkonu 

práva volit spočívající 
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v omezení svéprávnosti. 

MV (ve spolupráci 

s MSp) bude apelovat 

na soudní soustavu ve 

smyslu restriktivního 

přístupu k omezování 

svéprávnosti k výkonu 

aktivního volebního 

práva s tím, že takové 

explicitní omezení by 

mělo být stanovováno 

jen ve zjevných 

případech nemožnosti 

volební právo vykonat.  

 

028 odst. 6 a 

048 odst. 2 

Z OKOM Obecnou zásadou implementace práva Evropské unie je nutnost přiznat unijním pravidlům efektivní 

účinek mj. možností tato pravidla vymáhat pomocí přiměřených účinných a odstrašujících sankcí. 

Požadujeme vysvětlit, kde jsou provedeny sankce mj. k § 28 odst. 6 a § 48 odst. 2. 

Vysvětleno. Sankce není 

potřeba zavádět, neboť 

samotné nastavení ISSV 

bude předcházet porušení 

těchto pravidel. 

Sankce tedy spočívá 

v tom, že kandidát 

uvedený na více 

kandidátních listinách 

bude vyškrtnut, resp. ve 

znemožnění hlasovat tam, 

kde pro to volič nesplňuje 

podmínky. 

 

Připomínkové místo 
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ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

030 odst. 1 Z OKOM Čl. 12 směrnice 93/109/ES a čl. 11 směrnice 94/80/ES stanoví členským státům včas a vhodným 

způsobem uvědomit voliče a osoby, které mohou být zvoleny, o podmínkách a pravidlech pro výkon 

práva volit a být volen. Tento požadavek se v návrhu zákona odráží nejednotným způsobem. 

V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu jsou informace zveřejňovány v anglickém, 

německém a francouzském jazyce, ve volbách do obecních zastupitelstev a v § 25, § 27, § 30 odst. 1, 

§ 46 odst. 2 písm. e) a odst. 6, které jsou vykazovány jako implementace příslušných ustanovení 

směrnic, však takové provedení chybí. Požadujeme napravit. 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

033 odst. 4 Z OKOM Článek 11 odst. 2 směrnice 93/109/ES a čl. 10 odst. 2 směrnice 94/80/ES předpokládají existenci 

opravných prostředků. Oproti tomu § 33 odst. 4 je nepřipouští. Žádáme vysvětlit, případně opravit. 

Vysvětleno. Opravným 

prostředkem je návrh 

k soudu - § 90 odst. 2. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

000 obecná Z Olomoucký kraj V předloženém zákoně o správě voleb není žádné ustanovení upravující rozsah aplikace správního 

řádu na volební procesy. Bude se tedy aplikovat správní řád (samozřejmě s výjimkou institutů 

upravených odlišně v zákoně o správě voleb a volebních zákonech)? 

Vysvětleno. 

Dosavadní výluka 

správního řádu, jakkoli 

přicházela praxi vhod, již 

není v legislativním 

procesu ke zcela nové 

úpravě udržitelná. Proto 

se s ní nepočítá a je 

potřeba důkladně 

promyslet odchylky od 

obecné úpravy (např. 

zapracování 

neoznamování informace 

o zahájení řízení 

navrženým kandidátům či 
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nevyzývání k vyjádření se 

k podkladům rozhodnutí 

podle § 36 odst. 3 SŘ). 

002 odst. 2 Z Olomoucký kraj Navrhujeme upravit dobu hlasování na interval v délce maximálně 14 hodin (např. 7:00 – 21:00). Ve 

srovnání se stávajícími volbami by délka hlasování zůstala zachována. Prodloužení hlasování o 1 

hodinu v porovnání se stávající úpravou není nezbytné vzhledem k zavedení nových institutů 

umožňujících využití volebního práva. Je nutné si uvědomit, že členové okrskových volebních komisí 

po ukončení hlasování budou ještě zpracovávat výsledky hlasování, a to v mnoha případech i dvojích 

voleb. Vezmeme-li v úvahu délku hlasování, která je vymezena v předloženém návrhu zákona 

v rozsahu 15 hodin, a vzhledem k požadavku na stálou přítomnost nadpoloviční většiny členů 

okrskové volební komise ve volební místnosti (viz § 18 odst. 4), lze rozumně předpokládat v 

bezprostředně následující etapě sčítání hlasů vysokou míru únavy členů okrskových volebních 

komisí, která se může projevit vyšší chybovostí. Rozdíl jedné hodiny délky hlasování nepřináší 

voličům až takové výhody, aby kompenzovaly rizika chyb při sčítání hlasů související s únavou členů 

okrskových volebních komisí.   

Akceptováno. 

006 odst. 2 Z Olomoucký kraj Ustanovení § 6 odst. 2 označuje činnost všech volebních orgánů za výkon státní správy. Tato 

terminologie však není správná vůči volebním orgánům uvedeným v odst. 1 písm. e) až h). U těchto 

volebních orgánů by mělo jít o výkon přenesené působnosti (viz zákon  

o obcích a zákon o krajích). 

Pro úplnost pak podotýkáme, že souběžný návrh změnového zákona ponechává v rámci zákona o 

volbách do Parlamentu ČR a volbách do zastupitelstev krajů beze změn ustanovení § 97d (Parlament 

ČR) a § 69a (zastupitelstva krajů), která hovoří o výkonu přenesené působnosti. Paradoxně v případě 

voleb do zastupitelstva obcí je ovšem obdobné ustanovení (§ 71a) navrženo zrušit.  

Vysvětleno. 

 

Státní správa je orgány 

ÚSC vykonávána jakožto 

přenesená působnost. 

Nepřestává však proto být 

státní správou. 

Úprava ve volebních 

zákonech uvedená 

v závěru připomínky však 

bude provedena. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

013 písm. d) Z Olomoucký kraj Nesouhlasíme s tím, aby krajský úřad za pověřený obecní úřad plnil úkoly uvedené v § 14 odst. 1 

písm. b), d), v § 14 odst. 2, v § 21 písm. b), c) a d).   

Akceptováno jinak. 

Vypouštějí se slova „nebo 
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Z dikce zákona je patrné, že pracoviště ČSÚ by mělo být v obci pověřeného obecního úřadu. Krajský 

úřad (kraj) nemusí disponovat potřebnými prostory, prostředky, pracovními silami k zajištění 

uvedených povinností. Taktéž nemusí mít přehled o dostupných nemovitostech, které by při plnění 

uvedeného úkolu bylo možné využít. Otázkou navíc zůstává i finanční stránka, tj. jestli by případně 

náklady krajského úřadu na splnění uvedeného úkolu byly kompenzovány. 

Distribuci volebních materiálů již dlouhou dobu zajišťují pověřené obecní úřady, aby byla co 

nejdostupnější obcím. V případě přenesení distribuce volebních materiálů na krajské úřady dojde buď 

ke snížení dostupnosti volebních materiálů pro jednotlivé obce, nebo krajský úřad nebude schopen 

úkol plnit z personálních důvodů nebo z důvodu kapacity úložných prostor v nemovitostech v obcích 

s pověřeným obecním úřadem. 

Domníváme se, že úkoly registračního úřadu nelze přenést na jiný volební orgán, a to ani v případě, 

že pověřený obecní úřad jako registrační úřad úkoly stanovené zákonem neplní (viz § 20 odst. 2). 

nejsou-li“. Plnění úkolů 

krajským úřadem by se 

tedy aktivovalo jen 

v případech objektivní 

nemožnosti je plnit 

pověřeným obecním 

úřadem, např. následkem 

zemětřesení a zapadnutí 

budovy pověřeného 

obecního úřadu mezi 

tektonické desky. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

014 odst. 1 

písm. e) 

Z Olomoucký kraj Ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) ukládá pověřeným obecním úřadům povinnost plnit úkoly obecního 

úřadu, nemohou-li být nebo nejsou-li plněny. Podotýkáme, že mezi úkoly obecního úřadu patří i 

zajištění hlasování v předstihu. Domníváme se, že v praxi je suplování plnění tohoto úkolu 

pověřeným obecním úřadem nerealizovatelné a tudíž by mělo být hlasování v předstihu uvedeno v § 

14 odst. 1 písm. e) jako výjimka, na níž se ustanovení nevztahuje.  

Akceptováno jinak viz 

připomínka k § 13 písm. 

d) 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

015 Z Olomoucký kraj Navrhujeme doplnit do výčtu úkolů obecních úřadů výslovně i distribuci hlasovacích lístků pro volby 

do zastupitelstev obcí voličům. Tento úkol vyplývá z § 36 odst. 3. Vzhledem k závažnosti tohoto 

úkolu obecního úřadu se domníváme, že by měl být zdůrazněn přímo ve výčtu úkolů obecních úřadů, 

zvlášť s ohledem na to, že ve výčtu je výslovně uveden srovnatelný úkol, a to distribuce přehledu 

volebních stran.   

Akceptováno 

023 odst. 1 Z Olomoucký kraj Mezi údaji vedenými v seznamu voličů již v budoucnu nemá být jméno a příjmení. Z obsahu 

důvodové zprávy vyplývá, že pro vyhledávání osob má být používáno číslo občanského průkazu, 

např. při vydávání voličského průkazu. Nabízí se ale otázka, zda bude systém funkční i v případech, 

kdy bude o voličský průkaz žádat volič písemně s úředně ověřeným podpisem a občanský průkaz 

Akceptováno. Upraven § 

23 odst. 6 o uvedení 

údajů, které lze v SV 

reklamovat.  
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uvedený v ověřovací doložce již nebude platný. Podle čeho bude v takovém případě možno osobu v 

seznamu voličů vyhledat? 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

023 odst. 6 Z Olomoucký kraj Mezi údaji vedenými v seznamu voličů již v budoucnu nemá být jméno a příjmení. Domníváme se 

ale, že i přes tuto skutečnost by měl volič mít možnost ověřit si i podobu svého jména a příjmení 

v souvislosti se svým zařazením do seznamu voličů.  

Vysvětleno. Viz výše. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

024 odst. 2 

písm. d) a e) 

Z Olomoucký kraj Upozorňujeme, že ve výčtu obsahových náležitostí výpisu voličů je dvakrát obsažen údaj  

o hlasování ve zvláštním volebním okrsku. Jednou výslovně v písm. d), podruhé v důsledku odkazu 

na § 23 odst. 2. V rámci § 23 odst. 2 je v písm. a) uveden právě údaj o hlasování ve zvláštním 

volebním okrsku. 

Akceptováno. 

025 odst. 3 

písm. b) 

026 odst. 3 

Z Olomoucký kraj Text zákona neřeší přístup k uživatelským účtům v případě, kdy volební strana „ztratí“ zmocněnce, 

nenastoupí jeho náhradník, ani není jmenován nový zmocněnec. Bude zřízen přístup k uživatelskému 

účtu dosavadního zmocněnce volební straně nebo si bude muset zřídit volební strana, tj. osoby 

oprávněné za ni jednat, nový uživatelský účet (v případě náhradníka zmocněnce by dle důvodové 

zprávy došlo k propojení řízení s účtem nového zmocněnce)? Kdo bude v takovém případě pak jednat 

za volební stranu v podobě koalice politických stran a politických hnutí a sdružení nezávislých 

kandidátů? 

Vysvětleno. V takovém 

případě nejedná za 

volební stranu nikdo. 

Pravidlo, že volební 

strana jedná 

prostřednictvím 

zmocněnce, není důvod 

rozvolňovat. Zodpovědná 

volební strana má dost 

možností zajistit si 

odpovídající zmocnění. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

025 odst. 6 Z Olomoucký kraj Ustanovení si vyžádá nepochybně zásahy do systému spisové služby jednotlivých registračních 

úřadů. V předloženém materiálu nejsou náklady na tyto zásahy zohledněny. Ponesou náklady plně 

registrační úřady, tedy i ÚSC, nebo budou ze strany státu kompenzovány (plánovaný paušál s nimi 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. Zohlednění 

změny právní úpravy by 
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patrně počítat nebude)? ve smlouvě na spisovou 

službu mělo být zahrnuto 

v základním plnění. 

Paušál. K diskusi s MF. 

Účelové určení tomuto 

vynaložení prostředků 

nebude bránit. 

 

Po jednání k vypořádání 

připomínek ve věci 

úpravy spisových služeb 

přislíbena možnost řešení 

navýšením příspěvku na 

činnost KÚ a POÚ ve 

vztahu k prvním volbám, 

kde bude nasazen ISSV 

na vícenáklady spojené 

s adaptací ISSV (částka 

by se řešila v rámci 

úpravy prováděcí 

vyhlášky). 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

026 odst. 2 Z Olomoucký kraj Navrhujeme mezi evidované údaje o zájemci o členství v okrskové volební komisi doplnit i informaci 

o tom, v jaké obci (případně okrsku) chce zájemce činnost člena komise vykonávat. Údaj o trvalém 

pobytu nemusí být v těchto případech relevantní. Údaj by nepochybně ulehčil činnost při obsazování 

okrskových volebních komisí.   

Akceptováno. 

027 odst. 2 Z Olomoucký kraj Nesouhlasíme s úhradou správního poplatku. Volební strany, které by musely hradit správní poplatek, 

budou finančně znevýhodněny vůči ostatním volebním stranám. Navrhovaný zákon předpokládá co 

Vysvětleno. Nejde o 

znevýhodnění, poněvadž 
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největší elektronizaci procesu voleb, ale náklady na tento pokrok budou muset nést některé volební 

strany ve formě správního poplatku. 

využití nástroje pro 

elektronické petice není 

povinné a bude 

zpoplatněno pro všechny 

uživatele v daných 

volbách bez rozdílu. 

 

Na vypořádacím jednání 

přislíbena úprava výše 

poplatku. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

 

030 odst. 1 Z Olomoucký kraj Domníváme se, že není nutné, aby každý registrační úřad vkládal informace  

o skutečnostech, které jsou v daném druhu voleb stejné u všech registračních úřadů. Informační portál 

bude zahlcen totožnými informacemi a bude snadné pro nezkušené uživatele přehlédnout skutečné 

odlišnosti. Registrační úřad by měl vkládat pouze informace o skutečnostech, které se liší, jako např. 

maximální počet kandidátů, počet podpisů na petici na podporu kandidatury. Ostatní údaje by mělo 

centrálně vkládat Ministerstvo vnitra 

Akceptováno. 

030 odst. 2 Z Olomoucký kraj Text zákona neřeší další postup v případě, kdy volební strana „ztratí“ zmocněnce, nenastoupí jeho 

náhradník, ani není jmenován nový zmocněnec. Jak bude v tomto případě volební strana dále jednat? 

Kdo bude v takovém případě jednat za volební stranu v podobě koalice politických stran a politických 

hnutí a sdružení nezávislých kandidátů? 

Vysvětleno v rámci 

jednání k vypořádání 

připomínek.  

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

032 Z Olomoucký kraj Uvedené ustanovení upravuje způsob doručování volebním stranám v registračním řízení. Jakým 

způsobem zašle registrační úřad kandidátovi rozhodnutí o vyškrtnutí kandidáta, aby bylo možné 

Vysvětleno. Uplatní se 

zvláštní pravidla ZSV. 
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stanovit počátek běhu lhůty, v níž se může vyškrtnutý kandidát domáhat ochrany u soudu? Uplatní se 

v tomto případě při doručování správní řád?  

Při doručování volebním stranám v registračním řízení bude registrační úřad doručovat písemnosti 

způsobem uvedeným v § 32 i volebním stranám, které podaly kandidátní listinu mimo registr 

kandidátních listin? 

Viz § 33 odst. 4 – 

podstatné je zveřejnění 

rozhodnutí. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

033 odst. 1 

až 3 

Z Olomoucký kraj Navrhujeme, aby se změnila lhůta pro vyzvání volební strany k odstranění nedostatků z 58 dnů na 59 

dnů a lhůta pro odstranění nedostatků z 51 dnů na 52 dnů. Volební strany nebudou již doplňovat 

kandidáty nebo měnit jejich pořadí na kandidátní listině. Registrační úřad nebude tedy nucen 

opětovně přezkoumávat kandidátní listinu, jak je to v dnešní době. Zkrácením doby pro výzvu 

k odstranění nedostatků a lhůty pro odstranění nedostatků se prodlouží doba pro vydání rozhodnutí 

v registračním řízení, přičemž rozhodnutí by bylo možné vydat ve lhůtě 51 nebo 50 dnů před 

konáním voleb. Druhou variantou je ponechat lhůty uvedené v odstavci 1 beze změny a změnit lhůty 

v odst. 2 a 3 tak, že rozhodnutí lze vydat ve lhůtě 49 a 50 dnů před konáním voleb. 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

034 odst. 2 Z Olomoucký kraj Text zákona neřeší další postup v případě, kdy volební strana „ztratí“ zmocněnce, nenastoupí jeho 

náhradník, ani není jmenován nový zmocněnec. Jak bude v tomto případě volební strana dále jednat? 

Kdo bude v takovém případě jednat za volební stranu v podobě koalice politických stran a politických 

hnutí a sdružení nezávislých kandidátů? 

Vysvětleno. Viz výše. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

034 odst. 7 Z Olomoucký kraj Navrhujeme upravit část poslední věty před středníkem takto: „Ministerstvo vnitra ve spolupráci s 

registračními úřady zajistí prostřednictvím obecních úřadů zveřejnění informace o zrušení nebo 

pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí podle věty první ve všech volebních 

místnostech na území volebního obvodu, ve kterém byla zaregistrována kandidátní listina politické 

strany, politického hnutí nebo koalice podle věty první, pokud ke zrušení nebo pozastavení činnosti 

došlo do 48 hodin před zahájením voleb;“  

Původní znění textu působí, jakoby se lhůta vztahovala k samotnému zveřejnění informace, tedy, že 

by informace musela být zveřejněna ve volebních místnostech nejpozději 48 hodin před zahájením 

voleb. V takové lhůtě však ještě nebudou volební místnosti přístupny (a asi ani připraveny), tudíž věta 

nedává smysl. 

Akceptováno 
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035 odst. 2 

písm. b) 

Z Olomoucký kraj Náležitosti hlasovacích lístků se vztahují i na volby do zastupitelstev obcí. Vzhledem k tomu, že 

v těchto volbách je jen jeden hlasovací lístek, by se patrně písmeno b) na tyto volby vztahovat 

nemělo. 

Akceptováno. Doplněno 

„nebo pořadí volební 

strany na hlasovacím 

lístku“. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

035 odst. 5 Z Olomoucký kraj Ze zvolené dikce lze dovodit, že výzva má směřovat ke všem volebním stranám. Navrhujeme výzvu 

omezit jen na volební strany, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány. 

 

Upozorňujeme dále na to, že u voleb do PSP ČR a zastupitelstev krajů losuje čísla pro hlasovací 

lístky jiný orgán, než registrační úřad. Registrační úřad tedy nebude přesně vědět, kdy už může výzvu 

zveřejnit, ani kdy v systému budou zveřejněna vylosovaná čísla. Navíc z návrhu zákona není patrno, 

kdo vylosovaná čísla do systému zavede.  

Akceptováno. 

 

Určí se v § 35 odst. 3 

upřesnění, kdo zveřejňuje 

(volební orgán, který 

losuje). 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

038 odst. 5 Z Olomoucký kraj Pro provedení vyrozumění podle druhé věty není stanovena žádná lhůta. Domníváme se, že by lhůta 

být stanovena měla. U vyrozumění podle odstavce 3 lhůta stanovena je. Není dán žádný racionální 

důvod postupovat v odstavci 5 odlišně (tj. bez stanovení lhůty). 

Akceptováno. 

30 dnů přede dnem voleb. 

039 odst. 3 Z Olomoucký kraj V případě členů okrskových volebních komisí jmenovaných starostou je vyžadováno uvedení 

elektronické adresy a telefonu v registru okrskových volebních komisí.  

U delegovaných členů tyto údaje povinné nejsou. Z textu zákona není zřejmý důvod odlišného 

přístupu. V případě povinného uvádění elektronické adresy a telefonu u starostou jmenovaných členů 

okrskových volebních komisí bude mít starosta omezené možnosti při obsazování okrskových 

volebních komisí, protože nepochybně nebudou všichni zájemci  

o členství mít zřízenu elektronickou adresu. Starosta je tak patrně nebude moci jmenovat, neboť by 

nemohli být zavedeni do registru v souladu se zákonem.  

Pro úplnost podotýkáme, že v rámci výčtu obsahu registru okrskových volebních komisí v § 26 odst. 

1 písm. g) nejsou elektronická adresa a telefon povinnými údaji. 

Akceptováno. Bude 

upraveno podobně jako u 

delegovaných členů. 

040 odst. 2 a Z Olomoucký kraj Navrhujeme stanovit lhůtu pro zaslání pozvánky na první zasedání okrskové volební komise a pro Neakceptováno.  
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3 zaslání vyrozumění o termínech školení a důsledcích neúčasti. 

Dále upozorňujeme, že v odst. 2 je pro označení budoucích členů okrskových volebních komisí 

použit výraz „zástupce“. V poslední větě je však již o budoucích členech (zatím nedošlo ke vzniku 

členství) hovořeno již jako o členech okrskových volebních komisí (podobně se pak postupuje i v § 

41). Není zřejmý důvod nejednotné terminologie. Navrhujeme terminologii sjednotit.    

Vysvětleno. Ani 

v současnosti se lhůta 

neupravuje a její 

stanovení dosud nebylo 

potřeba. 

Druhá část – 

akceptováno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

046 odst. 2 

písm. b) 

Z Olomoucký kraj Úprava vybavení volební místnosti platí i pro zvláštní volební okrsky. Ve volebních místnostech 

zvláštních volebních okrsků nebude možno dodržet požadavek na opatření úředních obálek otiskem 

úředního razítka obecního úřadu.  

Akceptováno. 

058 odst. 3 Z Olomoucký kraj Pokud si volič převezme osobně voličský průkaz, může požádat o vydání voličského průkazu 

nejpozději 3 dny přede dnem voleb (viz § 57 odst. 3). Pokud bude volič v zahraničí chtít hlasovat 

korespondenčně, tak může o tento způsob hlasování požádat osobně i 2 dny přede dnem voleb. Volič 

hlasující na voličský průkaz má reálnou šanci využít svého práva hlasovat na voličský průkaz. U 

voliče hlasujícího korespondenčním způsobem, pokud požádá o možnost hlasování korespondenčním 

způsobem 2 dny přede dnem voleb, se nám jeví jako nereálné, aby se voliči podařilo jeho právo 

hlasovat ve volbách úspěšně realizovat. Navrhujeme proto u korespondenčního hlasování upravit 

lhůtu, dokdy mohou voliči požádat o tento způsob hlasování. 

Akceptováno jinak. 

 

Sjednoceny mezní lhůty 

pro osobní žádost o 

změnu okrsku, vydání 

voličského průkazu a 

písemností ke 

korespondenčnímu 

hlasování na 2 dny přede 

dnem voleb, což umožní 

stále zápis těchto 

skutečností do seznamu 

voličů před vytištěním 

výpisů (středa 16:00 vs. 

středa 22:00) 

062 odst. 2  Z Olomoucký kraj Máme za to, že by měl být vyjasněn vztah vymezené doby pro konání hlasování v předstihu se 

způsobem počítání lhůt obsaženým v § 88. Domníváme se, že by nebylo vhodné počítání lhůt podle § 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Nejedná se o 
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88 aplikovat. Vyjasnění by určitě přispělo k eliminaci výkladů, že hlasování v předstihu lze konat 

pouze do 16:00.  

lhůtu určenou podle dnů. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

070 odst. 1 Z Olomoucký kraj Navrhujeme, aby bylo umožněno voliči požádat v den voleb o hlasování mimo volební místnost 

přímo okrskovou volební komisi.  

K písemnému vyrozumívání voliče obecním úřadem o nevyhovění žádosti o hlasování mimo volební 

místnost, podotýkáme, že je otázkou, zda obecní úřad stihne informovat voliče natolik včas, aby 

vůbec mohl využít svého práva hlasovat. V případech žádostí podaných v den voleb o tom lze 

skutečně opodstatněně pochybovat.   

Akceptováno.  

084 Z Olomoucký kraj Upozorňujeme, že u některých volebních orgánů je nutno hovořit nikoli o výkonu státní správy, ale o 

výkonu přenesené působnosti (viz připomínka k § 6 odst. 2). V odstavci 1 by tedy mělo být uvedeno 

„…spojené s výkonem státní správy nebo přenesené působnosti….“. 

V odstavci 1 se uvádí, že volební výdaje jsou hrazeny ze státního rozpočtu. V odstavci 3 se ve vztahu 

k obcím uvádí, že na úhradu jejich volebních výdajů bude poskytován příspěvek podle pravidel 

stanovených prováděcím předpisem, přičemž z důvodové zprávy vyplývá, že se bude jednat o 

paušální platbu. Nejsou nám v současnosti známy parametry stanovení paušální platby. Nemůžeme 

tak zcela vyloučit, že tento paušál nepokryje celé volební výdaje obcí (ostatně i text zákona hovoří 

pouze o příspěvku). Domníváme se proto, že text odstavce 1 (výdaje jdou plně za státním rozpočtem) 

a odstavce 3 (hovoří pouze o příspěvku) jsou ve vzájemném rozporu. Navrhujeme proto, aby bylo 

umožněno v případě obcí, jejichž výdaje přesáhnou paušální příspěvek vymezený v odst. 3, 

dofinancování vyšších nákladů ze státního rozpočtu. 

Ustanovení rovněž nijak neřeší volební výdaje krajů, které jsou také volebními orgány. Bude u krajů 

aplikován odst. 1 a jejich náklady budou hrazeny v plné výši dle skutečných výdajů? Požadujeme 

dořešit způsob financování volebních výdajů krajů přímo v zákoně. 

Dále není z § 84 zřejmé, zda budou refundovány mzdové náklady zaměstnavatelům zaměstnanců, 

kteří vykonávali činnost členů okrskových volebních komisí. V odst. 2 ani jinde v § 84 se o 

refundacích nehovoří. 

ad 1) Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

 

Problematika financování 

bude upravena jinak po 

dohodě s MF a dalšími 

kraji. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

 

092 odst. 2 Z Olomoucký kraj Navrhujeme přesunout vymezení pojmu druh volební strany do § 28 zákona. Tímto opatřením by se 

zvýšila přehlednost zákona. 

Akceptováno po dohodě 

jinak.  

Do § 29 odst. 1 písm. c) 
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doplněn odkaz na § 91 

odst. 2 (ve společných 

ustanoveních), který 

stanoví, co se rozumí 

pojmem druh volební 

strany.   

 

000 obecná Z Pardubický kraj 

 

Zásadně odmítáme vnášení institutů správního řádu do volebního procesu, resp. další formalizaci 

volebního procesu, která v konečném důsledku bude zbytečně zatěžovat nejen volení orgány, ale také 

samotné voliče. Formálních nedostatků bude v praxi zneužíváno k obstrukčnímu jednání, jako jsme 

toho již nyní svědky ve správním řízení. Domníváme se, že stávající nastavení volebního procesu 

(resp. jeho nástrojů) je z hlediska míry jeho formálnosti dostačující (např. již dnes volební orgány ze 

své činnosti vyhotovují protokoly či zápisy, voliči mohou podávat svá podání, stížnosti, volební 

proces podléhá soudnímu přezkumu). Nutno mít také na zřeteli, že okrskové volební komise jsou 

sestavovány převážně z řad laické veřejnosti, kde by další formalismus mohl být nezanedbatelným 

odrazujícím faktorem v zájmu o výkon funkce člena OVK. Proto požadujeme, aby v návrhu zákona 

byl z postupu volebních orgánů výslovně vyloučen správní řád, vyjma nezbytných výjimek (např. 

řízení o přestupcích). 

Rozpor 

Výslovně vyloučit 

správní řád by znamenalo 

komplexně upravit 

procesní pravidla, která 

by ve výsledku musela 

pokrývat materii 

upravenou správním 

řádem (nelze totiž 

vyloučit správní řád a 

nestanovit vlastní 

procesní úpravu). 

Úspornějším řešením je 

tedy nevylučovat obecnou 

působnost správního řádu 

a pečlivě upravit nezbytné 

odchylky (např. 

zapracování 

neoznamování informace 

o zahájení řízení 

navrženým kandidátům či 

nevyzývání k vyjádření se 

k podkladům rozhodnutí 
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podle § 36 odst. 3 SŘ).  

002 odst. 2 Z Pardubický kraj 

 

§ 2 odst. 2 - Navrhujeme vymezit dobu hlasování od 07:00 do 20:00 hodin (nikoli do 22:00 hodin), 

neboť námi navržená doba hlasování v trvání 13 hodin je pro výkon volebního práva nejrůznějšími 

skupinami voličů stále dostatečná. Nelze opomenout, že ukončením vlastního hlasování činnost 

volebních orgánů zdaleka nekončí, ba naopak počíná nejnáročnější a nejodpovědnější fáze sčítání 

hlasů, které v případě větších volebních okrsků a v závislosti na druhu voleb může trvat i dalších 

několik hodin (např. v případě komunálních voleb není výjimkou sčítání v trvání 4 - 5 hodin ve 

velkých okrscích). Obáváme se, že zvláště členové okrskových volebních komisí (mnohdy z řad 

starších občanů) budou po celodenním hlasování značně unaveni, což může mít nemalý dopad na 

vyšší chybovost při zjišťování výsledků hlasování. Po sečtení výsledků za volební okrsek následuje 

předání výsledků na přebírací místo ČSÚ, což vyžaduje další čas v činnosti okrskových volebních 

komisí. Lze tak předpokládat, že v nemálo případech bude zasedání větších volebních komisí 

ukončováno až v časných ranních hodinách následujícího dne, tedy téměř po 24 hodinovém výkonu 

funkce. Na ukončení předání výsledků hlasování budou čekat rovněž ostatní volební orgány, což bude 

narážet i na časové limity nepřetržité doby přítomnosti jejich pracovníků na pracovišti. 

Rozpor. Akceptováno 

částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

003 odst. 5 Z Pardubický kraj 

 

§ 3 odst. 5 - Požadujeme zachování překážky výkonu práva volit spočívající v omezení svéprávnosti 

k výkonu volebního práva, neboť její odstranění umožní hlasování i osobám duševně nemocným, a to 

včetně takových osob umístěných ve zdravotnických zařízeních. Taková skupina voličů pak může být 

snadno zneužitelná pro hlasování neodpovídající jejich svobodné vůli. 

Akceptováno. 

 

Pozn. na základě 

jednání MV s KPR 

došlo k dohodě na 

upuštění od zrušení 

překážky ve výkonu 

práva volit spočívající 

v omezení svéprávnosti. 

MV (ve spolupráci 

s MSp) bude apelovat 

na soudní soustavu ve 

smyslu restriktivního 

přístupu k omezování 

svéprávnosti k výkonu 

aktivního volebního 

práva s tím, že takové 
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explicitní omezení by 

mělo být stanovováno 

jen ve zjevných 

případech nemožnosti 

volební právo vykonat.  

 

 

022 odst. 5 Z Pardubický kraj 

 

§ 22 odst. 5, § 24 odst. 2 - Je třeba zajistit, aby dotčené volební orgány (např. krajský úřad, pověřený 

obecní úřad, obecní úřad) měly v nezbytném rozsahu skutečně přímý vstup do informačního systému 

správy voleb, resp. do jeho jednotlivých funkcionalit. Uvedené připomínáme z důvodu, aby např. 

seznam voličů pro danou obec byl obcím neustále přístupný k nahlížení a tisku v reálném čase, tedy 

bez nutnosti žádat o výdej výpisu voličů s následným čekáním na jeho poskytnutí, jako je tomu nyní. 

Akceptováno. 

V rozhodných fázích 

přípravy voleb budou mít 

volební orgány 

k potřebným funkcím 

online přístup. 

027 odst. 2 Z Pardubický kraj 

 

§ 27 - Zásadně nesouhlasíme s tím, aby založení elektronické petice pro podporu kandidatury 

podléhalo správnímu poplatku, navíc v relativně vysokých navrhovaných částkách (komunální volby 

5.000,- Kč, senátní volby 10.000,- Kč, volba prezidenta 20.000,- Kč). Jedná se o výrazný „odrazující“ 

faktor pro využití tohoto nového nástroje, volební strany by tak pravděpodobně ve větší míře 

zůstávaly u využití klasické listinné petice, zvláště pak v případě komunálních voleb. 

Rozpor. Neakceptováno. 

Určitý odrazující 

mechanismus je potřeba 

nastavit, aby se otestovala 

vážnost úmyslu sbírat 

podpisy pod petici pro 

skutečnou kandidaturu. 

029 odst. 3 Z Pardubický kraj 

 

§ 29 odst. 3 - Na prohlášení kandidáta jako příloze kandidátní listiny navrhujeme ponechat prostý 

podpis kandidáta a nezavádět povinnost jeho úředního ověření. Nedomníváme se, že by v praxi 

prostého podpisu na prohlášení kandidáta bylo natolik zneužíváno, aby byla tato administrativní zátěž 

pro kandidáty zavedena, 

Rozpor. Neakceptováno. 

Ustanovení vychází 

z konkrétních případů 

nominování kandidáta 

bez jeho vědomí. 

030 odst. 2 Z Pardubický kraj 

 

§ 30 odst. 2 - Máme pochybnosti o odstranění výluky, že zmocněnec volební strany nesmí být 

současně jejím kandidátem. Doposud se toto pravidlo striktně hlídalo, tedy aby zmocněnec a 

současně kandidát v rámci téže volební strany (téže kandidátní listiny) neměl vůči ostatním 

kandidátům „nadřízené“ postavení - zejména aby jako zmocněnec volební strany nemohl svévolně 

odvolávat ostatní kandidáty. 

Rozpor. Neakceptováno. 

Tyto vztahy je vhodné 

ponechat na samoregulaci 

volebních subjektů. 

Je potřeba vzít v potaz, že 
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zmocněnec tak jako tak 

podléhá vedení strany, 

které může být na 

kandidátce zastoupeno 

bez omezení. 

036 odst. 1 a 

3 

Z Pardubický kraj 

 

§ 15 písm. h), § 35 odst. 6, § 36 odst. 2, § 68 - Zásadně nesouhlasíme se zrušením distribuce 

hlasovacích lístků voličům do domácností (v návrhu je tento institut ponechán pouze u komunálních 

voleb). Volič má mít možnost se předem seznámit i s jednotlivými kandidáty, aniž by musel mít 

přístup k internetu, resp. k náhledům hlasovacích lístků zveřejněných na veřejném rozhraní 

informačního systému správy voleb. Voličům by byly tak jako tak do domácností distribuovány 

přehledy kandidujících volebních stran, v nichž by však nebyli zveřejněni jednotliví kandidáti (vyjma 

volby prezidenta republiky a voleb do Senátu PČR). Nešťastný je i požadavek, aby do každé 

domácnosti byl distribuován alespoň 1 přehled volebních stran, nejsou-li seznamy voličů sestavovány 

podle domácností, ale dle jednotlivých voličů. Zavedením přehledů volebních stran by navíc 

registračním úřadům přibyla další povinnost, pokud by kromě správnosti hlasovacích lístků musely 

kontrolovat také správnost přehledů volebních stran. Přehlížet nelze ani to, že v nemálo případech by 

k seznamování voličů s obsahem hlasovacích lístků docházelo až přímo ve volebních místnostech, 

což by zde mohlo znatelně zpomalovat vlastní hlasování. Stávající distribucí hlasovacích lístků navíc 

odpadne zamýšlené poskytování hlasovacích lístků voličům ze zdravotních či jiných vážných důvodů 

za účelem seznámení se s jejich obsahem již před volbami (viz § 68 návrhu). Ostatně „předběžné“ 

vydávání hlasovacích lístků jen některým skupinám voličů by pak mohlo být ostatními voliči 

považováno za diskriminační, když takovou možnost by pak měli mít bez rozdílu všichni voliči. 

Rozpor. Neakceptováno. 

Viz pozn. č. 2 v úvodu 

tabulky. 

055 Z Pardubický kraj 

 

§ 55 - Je-li požadována pohotovost zaměstnanců některých volebních orgánů (MV, ČSÚ, KrÚ, každý 

OÚ, popř. i MZV a zastupitelský úřad) mnohdy po celou dobu hlasování a sčítání hlasů v den voleb 

s přítomností v jejich sídle, je třeba takový požadavek uvést do souladu se zákoníkem práce (např. 

cestou výjimky), neboť nepřetržitá doba přítomnosti těchto zaměstnanců na pracovišti při 

jednodenních volbách (s navrhovaným hlasováním v pátek od 7:00 do 22:00 hodin + následným 

sčítáním hlasů) bude přesahovat 12 hodin. Tato pohotovost by také měla být hrazena ze státních 

prostředků, a to např. formou úhrady přesčasové práce v případě „klasických“ zaměstnanců volebních 

orgánů či refundací mezd v případě neuvolněných volených funkcionářů na menších obcích (např. 

neuvolněný starosta). Termín „zaměstnanci volebních orgánů“ zde v případě všech volených 

funkcionářů obcí není odpovídající (lze např. nahradit termínem „oprávněná osoba“). 

Rozpor. 

 

Bude upravenou jako 

„potřebná součinnost“, 

což zajistí dostatečnou 

míru flexibility volebního 

orgánu a zároveň je 

dostatečným zákonným 

podkladem pro uložení 

pracovních úkolů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBL8J4KK4)



73 
 

dotčeným zaměstnancům. 

062 Z Pardubický kraj 

 

§ 62 - § 66 - navrhujeme vůbec nezavádět nebo alespoň zjednodušit navrhovaný systém hlasování 

v předstihu následujícím způsobem a z následujících důvodů: 

 

 Brání-li zavedení korespondenčního hlasování na území ČR nedostatek času před volbami 

pro zasílání či vydávání hlasovacích lístků a dalších souvisejících písemností, když obecní 

úřady mohou hlasovací lístky obdržet v krajním případě až 7 dnů přede dnem voleb, lze v 

podstatě uvažovat o modelu, který by kombinoval prvky korespondenčního hlasování a 

hlasování v předstihu, když v obou případech musí být úřední obálka vložena s identifikačním 

lístkem (popř. i s voličským průkazem) do vnější doručovací obálky. Volič by mohl u obecního 

úřadu v průběhu týdne, v němž se volby konají, osobně požádat o vydání hlasovacích lístků a 

ostatních písemností. Hlasovací lístek by pak následně upravil a vložil do úřední obálky, tu pak 

následně s dalšími písemnostmi vložil do doručovací obálky, kterou by mohl buď obratem 

odevzdat do úschovy obecnímu úřadu (k případné úpravě přímo u obecního úřadu by byl 

poskytnut vhodný prostor), nebo by volič úpravu a zabalení hlasovacího lístku provedl v klidu 

domova s tím, že by doručovací obálku obecnímu úřadu následně předal nebo ji obecnímu 

úřadu zaslal. Aby byla zásilka včas doručena, musela by být obecnímu úřadu dodána (např. 

poštou) nejpozději v den voleb, a to tak, aby tuto bylo možné protokolárně předat příslušné 

okrskové volební komisi (OVK) ještě před zahájením sčítání hlasů (riziko opožděného podání 

a dodání zásilky by nesl volič). K vydávání hlasovacích lístků a dalších písemností pro 

hlasování by u obecních úřadů byly vyčleněny dny pondělí a středa v týdnu konání voleb 

v úřadem určených hodinách, jak je to obdobně navrhováno u hlasování v předstihu. 

Doručovací obálka by byla důrazně označena např. nápisem „Neotvírat!“ s označením druhu 

voleb, bylo by na ní již předvyplněno číslo volebního okrsku a dále adresa obecního úřadu. 

 

  Námi navrhované řešení v podstatě korespondenčního hlasování na území ČR je pro obecní 

úřady po stránce organizačně technické méně zatěžující, navíc může být vstřícnější i pro 

voliče, neboť volič má možnost předem vyzvednutý hlasovací lístek (s dalšími písemnostmi) 

obecnímu úřadu následně zaslat či jinak doručit - volič tak může mít dostatek času na 

seznámení se s vyzvednutými hlasovacími lístky před provedením volby, což u hlasování 

v předstihu není možné, neseznámil-li se volič s hlasovacími lístky dříve jiným způsobem 

(prostřednictvím volebního informačního systému správy voleb). V daném případě není nutné 

u obecního úřadu zřizovat speciální volební místnost pro hlasování v předstihu, přičemž by 

bylo výlučnou volbou voliče, kde a kdy vlastní volbu uskuteční. Za provedené hlasování by tak 

byl odpovědný výhradně volič, naopak při navrhovaném hlasování v předstihu se již jedná o 

Rozpor. Neakceptováno. 

Korespondenční 

hlasování na území ČR 

není vhodné zavádět 

vzhledem 

k nepřiměřenému riziku 

family votingu. 

 

Po jednání na úrovni 

náměstka MV a 

předsedy SMS ČR 

nebude hlasování 

v předstihu probíhat ve 

volbách do 

zastupitelstev obcí a 

v ostatních volbách 

bude probíhat jen ve 

středu. 
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volbu prováděnou před úředníkem obecního úřadu, navíc bez jakékoli kontroly volebních 

stran, což nestandardně činí obecní úřad odpovědným za regulérnost hlasování. 

 

 Pro námi navrhovaný způsob korespondenčního hlasování na území ČR naopak stačí zřídit 

jedno bezpečné místo pro ukládání doručovacích obálek (např. trezor, bezpečněji 

uzamykatelná skříň apod.). 

 

 Hlavní riziko u korespondenčního hlasování a hlasování v předstihu spatřujeme v tom, zda 

bude opravdu spolehlivě zajištěna tajnost hlasování, resp. aby v žádném dílčím kroku nebylo 

možné přiřadit obsah hlasovacího lístku ke konkrétnímu voliči, zvláště v případě, je-li v jedné 

doručovací obálce, byť povinně zalepené, vložen identifikační lístek voliče a současně úřední 

obálka s vloženým hlasovacím lístkem. V této souvislosti vyvstává otázka, zda by v případě 

takového hlasování neměla být povinně zalepena i obálka úřední, aby např. ani člen OVK při 

otevření obálky doručovací nebyl schopen pomocí identifikačního lístku nahlédnout do 

otevřené úřední obálky (návrh zákona se o zalepené obálce výslovně zmiňuje pouze 

v souvislosti s obálkou doručovací - viz § 64 návrhu). Samozřejmě pokud by volič úřední 

obálku nezalepil, nemohlo by to jít k jeho tíži (k vyřazení obálky z dalšího sčítání). Uvedené 

nové způsoby hlasování tak mohou být obecně zranitelnější především z pohledu nežádoucí 

manipulace s hlasovacími lístky a ostatními volebními materiály.   

070 odst. 1 Z Pardubický kraj 

 

§ 70 odst. 1 - Posouzení žádosti voliče o umožnění hlasování do přenosné volební schránky by mělo 

být i nadále věcí OVK jako kolektivního orgánu, (nikoli obecního úřadu), když obecní úřad by měl 

takovou žádost komisi pouze předat k dalšímu vyřízení. Navrhujeme i nadále zachovat možnost, aby 

se volič v den voleb mohl s takovou žádostí obrátit také přímo na okrskovou volební komisi. 

V případě nevyhovění žádosti voliče o umožnění hlasování do přenosné volební schránky 

považujeme za nadbytečné, aby o tom byl volič následně písemně vyrozumíván obecním úřadem, 

neboť takové oficiální písemné vyrozumění bude voliči doručováno zřejmě až po volbách. Je 

zaběhnutou praxí, že volič je v den voleb o takové skutečnosti z důvodu rychlosti vyrozumíván jiným 

způsobem (zejména telefonicky, popř. e-mailovou poštou). V uvedené souvislosti navrhujeme, aby o 

důvodech nevyhovění takové žádosti učinila OVK povinně písemný záznam, což by měl být 

dostatečný podklad i pro případné následné řešení takové skutečnosti v rámci stížnosti či soudního 

přezkumu. 

Akceptováno.  

070 odst. 4 Z Pardubický kraj 

 

§ 70 odst. 4 - Zásadně odmítáme, aby správa příslušného zařízení (lůžková zdravotnická a sociální 

zařízení) ověřovala či posuzovala, kteří voliči jsou schopni dostavit se do volební místnosti a kteří 

budou v zařízení hlasovat do přenosné volební schránky. Má být především věcí voliče, zda tento 

požádá prostřednictvím správy zařízení o hlasování do přenosné volební schránky v zařízení, či zda 

Akceptováno. 
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se rozhodne hlasovat přímo ve volební místnosti po předchozí domluvě se správou zařízení, bude-li to 

jeho zdravotní stav, popř. i režim zařízení umožňovat. Navrhovaný postup by byl nadměrně zatěžující 

pro ošetřující personál, navíc volba způsobu hlasování má být výlučně svobodným rozhodnutím 

voliče, nikoli rozhodnutím správy zařízení.    

083 Z Pardubický kraj 

 

§ 83 - Nesouhlasíme, aby kontroly na úseku voleb byly prováděny v režimu kontrolního řádu pro 

jejich značnou formální a časovou náročnost. Zde je třeba přihlédnout ke specifiku volební agendy, 

kde jsou úkoly plněny v časově napjatých lhůtách, což vyžaduje také rychlé a méně formální řešení 

případných komplikací. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Viz 

předchozí připomínku. 

 

Bude doplněna důvodová 

zpráva. 

084 Z Pardubický kraj 

 

§ 84 odst. 3 - Je nepřijatelné, aby kromě nákladů na zvláštní odměny a paušální náhrady členům OVK 

byly ostatní náklady hrazeny volebním orgánům paušálně poskytnutými finančními prostředky, 

nikoliv dle skutečných výdajů, jako je tomu nyní. 

Akceptováno. Ustanovení 

upraveno dle jednání 

s MF. 

036 odst. 2 a 

015 písm. h) 

Z Plzeňský kraj doručování přehledu volebních stran do domácností – žádáme zachování doručování hlasovacích 

lístků všem voličům. Důvodem pro tento požadavek je nejednotnost právní úpravy ve smyslu 

doručování hlasovacích lístků pouze pro volby do zastupitelstev obcí a pro ostatní volby nikoliv. Dále 

pak je pro voliče jednoznačně přínosem seznámení se s hlasovacími lístky v předstihu, kdy se jedná o 

stovky kandidátů (volby do zastupitelstev krajů a do Poslanecké sněmovny PČR). 

Rozpor. Neakceptováno. 

Viz pozn. č. 2 v úvodu 

tabulky. 

097 Z Plzeňský kraj Účinnost zákona navrhujeme od 1. ledna 2021 tak, aby měly všechny volební orgány dostatek času na 

provedení potřebných opatření a na zavedení nové právní úpravy do praxe (např. v případě vyhlášení 

nových voleb do zastupitelstev obcí nebo voleb do zastupitelstev krajů vyhlášených po 1. červenci 

2020, přizpůsobení elektronických systémů spisových služeb registračnímu řízení atd.). 

Akceptováno částečně. 

Účinnost se stanovuje na 

1.1.2021. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

002 odst. 2 a 

3 

Z SMOČR Navrhujeme změnu dne volby z pátku na sobotu a omezení hlasování na dobu od 8:00 do 20:00 hod.  

Odůvodnění: 

Považujeme za nevhodné stanovit jeden hlasovací den na den pracovní, kdy řada voličů může mít 

problém se do volební místnosti dostavit (např. pracující ve dvanáctihodinových směnách s delším 

dojezdem do zaměstnání apod.), a mohlo by tak být nepřímo ohroženo jejich ústavně zaručené právo 

volit. Pokud má být zvolen pouze jediný volební den, jeví se jako vhodnější spíše sobota, kde by 

uvedené možné problémy měly být v podstatně nižší míře než v pracovní den. 

Rozpor. Neakceptováno.  

Viz pozn. č. 1 v úvodu 

tabulky. 
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Z praxe je známým faktem, že v pátek drtivá většina voličů volí v čase svého návratu ze zaměstnání, 

což téměř jistě způsobí v okrscích s předpokládaným počtem cca 2500 voličů velké problémy s 

„extrémním“ náporem voličů v krátkém čase (budou se tvořit fronty na volby), což může ve svém 

důsledku negativně ovlivnit volební účast (voliči nebudou chtít čekat na volbu). 

Volební den pátek vidíme jako částečně problematický i z hlediska dostupnosti volebních místností 

zejména na středních školách, jejichž zřizovatel je krajský úřad. Pokud by zůstal volebním dnem 

pátek, doporučujeme stanovit postup ke zpřístupnění prostor školy, kde je volební místnost, např. 

možností ředitelů základních i mateřských škol zřizovaných obcemi, tak i středních škol zřizovaných 

kraji na den voleb vyhlásit ředitelské volno pro účely voleb. Ředitelské volno pro účely voleb 

zapracovat do Zákona o správě voleb, případně do příslušných pasáží školského zákona. 

Pokud se týká zkrácení doby hlasování, pak vycházíme z praktických zkušeností. Volební místnosti si 

připravují většinou sami členové OVK a aby bylo zahájeno hlasování v 7:00 hod., budou členové 

muset zahájit přípravu volební místnosti již před 6:00 hod. Sčítání by pak započalo až po 22:00 hod., 

tedy v nočních hodinách. Sčítání, především u zastupitelstev ÚSC, je problematické a náročné, navíc 

po celodenním plnění úkolů. V územně členěném statutárním městě Brně se např. u voleb do 

zastupitelstev obcí sčítají hlasovací lístky do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a 

u některých OVK i hlasovací lístky do Senátu PČR. Sčítání pak trvá někdy i více jak 12 hodin. Není 

ve fyzických silách členů OVK aby po 15 hodinách, kdy probíhá hlasování, celou noc ještě sčítali 

hlasy, nemluvě o zachování práv dle zákoníku práce. Může tak dojít k větší chybovosti ve sčítání. 

Navíc členové OVK jsou často osoby staršího věku. 

004 odst. 2 Z SMOČR U volebních okrsků navrhujeme uvést doporučený nejvyšší počet voličů ve volebních okrscích.  

Odůvodnění: 

Uvolnění pravidel pro změny ve vymezení volebních okrsků mohou vést k naprosto opačnému 

výsledku, než je předkladatelem předpokládáno. Praktické zkušenosti s dotazy na možnosti změn 

vymezení volebních okrsků jsou takové, že ve 100 % případů se dotazy týkají možnosti rozdělení 

současných okrsků, nikoliv jejich slučování, tedy volebních okrsků může být v tomto směru daleko 

více. „Motivační“ opatření odejmutím finančních prostředků obcím tak, aby přistoupily ke slučování 

volebních okrsků, je prakticky nedomyšlené.  

Navíc v rámci přezkumu zákonnosti voleb, by mohla být posuzována otázka, zda byla velikost okrsku 

stanovena v souladu se stanovenými základními pravidly a nedošlo tak k ovlivnění výsledku voleb. 

Špatně nastavený volební okrsek může způsobit i větší chybovost v rámci sčítání hlasů.  

V důvodové zprávě se uvádí, že počtem ani vymezením volebních okrsků v obci nelze sekundárně 

ovlivňovat výsledky voleb ani rozdělení mandátů, neboť množina voličů zůstává stále stejná. S tímto 

tvrzením se nelze ztotožnit, neboť bude-li volební okrsek např. u velkého města pouze jeden, může to 

způsobit menší zájem voličů o hlasování (fronty ve volební místnosti, velká vzdálenost od míst 

Upraveno jinak. 

Změny v soustavě okrsků 

(co do počtu) budou 

podmíněny souhlasem 

Ministerstva vnitra. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 
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pobytu voliče).  

004 odst. 4 Z SMOČR Navrhujeme doplnit ustanovení o povinnost vyrozumět o změnách volebních okrsků magistrát v 

případě územně členěného statutárního města.  

Odůvodnění: 

V prvé řadě musí vědět magistrát územně členěného města, kolik má celé město okrsků.  

Akceptováno. 

005 odst. 1 a 

4 

Z SMOČR Požadujeme vypustit povinnost zveřejnit oznámení o době a místě konání voleb na území 

každého volebního okrsku.  

Navrhujeme spojení informace voličům (oznámení o době a místě konání voleb na území obce) s 

distribucí přehledu volebních stran (viz. § 36 odst. 2, poslední věta). Povinnost zveřejnění dle věty 

prvé v § 5 odst. 1 zůstane nedotčena.  

Odůvodnění: 

V běžné praxi se oznámení o době a místě konání voleb na území obce zveřejňuje vyvěšením na 

objektech, ve kterých je umístěna volební místnost nebo v jejich bezprostřední blízkosti. V takových 

objektech však může být umístěno více než jedna volební místnost (typicky školská zařízení) a 

oznámení je tedy nutno zveřejňovat i na jiných vhodných místech v rámci okrsků, na jejichž území se 

sídla volebních okrsků nenacházejí. Navíc mnohdy není, jak taková vyvěšování na budovách 

volebních okrsků provést – často pro to nejsou uzpůsobeny. S ohledem na časově i materiálně 

náročné zveřejňování oznámení, za současného zajištění náprav způsobených vandalismem či 

nepříznivými povětrnostními podmínkami, navrhujeme spojit oba úkony, čímž bude zajištěna i 

důraznější informovanost voličů. Finanční náklady na doručení se, s ohledem na povinnost doručit 

přehled volebních stran, nezmění, lhůtu pro doručení lze bez dotčení dalších lhůt sloučit v termín 

nejpozději do 15-ti dnů před konáním voleb (seznam volebních stran bude znám nejpozději 29 dnů 

přede dnem voleb) či ponechat lhůtu dle § 36 odst. 2. 

Dále, koná-li se 2. kolo voleb po týdnu není možné stihnout objednat, vytisknout a vylepit oznámení 

o době a místě konání voleb v územním obvodu každého volebního okrsku, a to zejména ve 

statutárních městech, kde je velké množství volebních okrsků. 

Na základě výše uvedeného navrhujeme zachovat stávající variantu jako při volbách do Senátu, kde 

starosta oznámení zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, při konání druhého kola voleb se již 

nezveřejňuje další oznámení (o příp. druhém kole informujeme už v oznámení jako takovém). 

Akceptováno. 

006 odst. 1 Z SMOČR Doporučujeme blíže zohlednit specifika statutárních měst tak, jak tomu bylo v dosavadních zákonech.  

Odůvodnění: 

Dle důvodové zprávy mohou územně členěná statutární města přenést činnosti pověřeného obecního 

úřadu statutem na úřady městských částí a magistráty zapisují do informačního systému správy voleb 

městské části, které podle tohoto zákona vykonávají působnost pověřeného obecního úřadu. Zápis do 

informačního systému však vyplývá dle § 92 odst. 5 pouze u voleb do zastupitelstev obcí, kdy úřady 

Neakceptováno. K diskusi 

se statutárními městy. 

 

Prostřednictvím SMOČR 

oslovena územně členěná 
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městských částí vystupují jako registrační orgány. Zápis však provádí Ministerstvo vnitra. Dle 

současné (a fungující) praxe úřady městských částí vykonávají činnosti, svěřené návrhem zákona 

pověřeným obecním úřadům, i v ostatních volbách (např. zajištění přebíracích míst pro ČSÚ, 

distribuci volebních materiálů, školení atd.). Rozdělení činností v rámci statutu by bylo velmi složité 

a nepřehledné (některé činnosti by měl vykonávat jak magistrát, tak úřad městské části) a může být 

zmatečné i pro třetí strany. 

statutární města 

s dotazem na preferenci 

změny statutem/zákonem. 

5 statutárních měst 

zaslalo vyjádření, z toho 3 

preferují statut. 

 

Připomínkové místo 

mění povahu 

připomínky na 

doporučující. 

027 odst. 2 Z SMOČR Požadujeme vypuštění poplatkové povinnosti v souvislosti se založením elektronické petice pro 

podporu kandidatury. Domníváme se, že zavedení povinnosti uhradit správní poplatek by v tomto 

případě působilo jako výrazně „odrazující“ faktor pro využívání tohoto nástroje, což dle našeho 

názoru poněkud popírá jeden ze základních principů zavedení informačního systému správy voleb – 

princip nejvyšší možné elektronizace.  

Zejména v komunálních volbách může být správní poplatek překážkou pro sestavení elektronické 

petice.   

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Určitý 

odrazující mechanismus 

je potřeba nastavit, aby se 

otestovala vážnost 

úmyslu sbírat podpisy 

pod petici pro skutečnou 

kandidaturu. 

 

Předkladatel navrhl 

úpravu výše správních 

poplatků. Po úpravě 

připomínkové místo 

změnilo povahu 

připomínky na 

doporučující 

029 odst. 1 

písm. e) 

Z SMOČR Požadujeme doplnit do údajů o kandidátovi – údaj o části obce, pokud se obec člení na části.  

Odůvodnění: 

U komunálních voleb je nutné, aby kandidát byl hlášen k trvalému pobytu v obci, kde kandiduje. Pro 

voliče ve statutárním městě je nutné uvedení i části obce, kde je kandidát hlášen k trvalému pobytu. 

Akceptováno. Bude 

uváděna městská část a 

městský obvod. 
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031 odst. 3 Z SMOČR Není zřejmé, jak se volební strana dozví, že kandidátní listina trpí vadou, kterou nelze zhojit. V 

případě, že v podané a potvrzené kandidátní listině nejsou údaje totožné s údaji v informačním 

systému, má o tomto registrační úřad vyrozumět volební stranu nebo bez dalšího vydá v zákonné 

lhůtě rozhodnutí o odmítnutí? V důvodové zprávě je k tomuto uvedeno: „Pokud v kontrolovaných 

údajích nebude mezi daty v systému a podepsaným dokumentem shoda, jde o vadu kandidátní listiny, 

kterou nelze zhojit (registrační úřad proto nevyzývá k odstranění takové vady, a jelikož kandidátní 

listina není podána v souladu se zákonnými podmínkami, bude dán důvod pro její odmítnutí). 

Opětovné podání kandidátní listiny je možné, dokud běží lhůta pro podání kandidátní listiny.“ 

Rozhodnutí se však vydává až ve lhůtě 50 dnů přede dnem voleb, tedy po uplynutí lhůty pro podání 

kandidátní listiny. Opětovné podání kandidátní listiny je tudíž fakticky vyloučeno. 

Akceptováno. 

Vyrozumění bude 

v zákoně upraveno. 

036 odst. 2 Z SMOČR Věta poslední zní: „Obecní úřad dále zajistí, aby nejpozději 3 dny přede dnem voleb byl alespoň 1 

přehled volebních stran doručen každé domácnosti, v níž žije alespoň 1 volič.“ Nesouhlasíme se 

zvoleným způsobem informování voličů – do domácnosti.  

Odůvodnění: 

Pojem domácnost není v českém právu výslovně definován. Nejbližší možnou definici obsahuje 

občanský zákoník upravující pojem „rodinná domácnost“, tj. společné obydlí dané rodiny. Nicméně 

v bytových jednotkách či v jiných obydlích můžeme nalézt i dvě a více domácnosti, nemající žádné 

rodinné vazby (např. ubytovny, vícečetné pronájmy apod.). Při současném naprosto nedostatečném 

označování „domácností“ nebo bytových jednotek v informačním systému evidence obyvatel nelze 

určit domácnost, v níž žije alespoň 1 volič. Takto formulovaná povinnost v případě jejího nesplnění 

bude zbytečně předmětem volebních stížností. Buď je nutné zasílat přehled volebních stran všem 

voličům (pak se neušetří za poštovné), či od této povinnosti ustoupit nebo zvolit jiný způsob 

obeznámení voličů. Navrhujeme např. doručovat způsobem v místě obvyklým (nástěnky, obecní 

listy) nebo do poštovní schránky.  

Skutečnost, že hlasovací lístky obdrží volič (s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí) až ve volební 

místnosti, může mít negativní dopad na průběh voleb – mohou se tvořit fronty, může to ovlivnit 

nutnost zvýšení počtu zástěn pro úpravu hlasovacích lístků, kdy už nyní se do některých místností 

více zástěn nevejde, může to znamenat menší komfort pro voliče. Zejména starší voliči jsou zvyklí, že 

si „to doma připraví“. 

Akceptováno 

jinak/Vysvětleno 

 

ad domácnost -

Akceptováno jinak. 

Pojem bude vykládán 

specificky ve vztahu 

k volebním procesům, 

jakožto „poštovní 

schránka“. 

 

Doplněna důvodová 

zpráva. 

 

ad distribuce - z 

připomínky SMOČR 

ustupuje, ale doporučuje 

do budoucna zvážit pro 

distribuci informace s 

přehledem volebních 

stran, a to včetně výčtu 

kandidátů, datové 
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schránky fyzických osob 

či jinou elektronickou 

formu. 

038 odst. 2 Z SMOČR Navrhujeme upravit znění § 38 odst. 2 takto: 

Návrh úpravy: 

„Delegování členů a náhradníků provede zmocněnec volební strany, nezávislý kandidát, navrhující 

občan ve volbě prezidenta republiky, popřípadě jimi pověřená osoba, nejpozději 36 dnů přede dnem 

voleb tak, že jejich jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu pro 

doručování, adresu elektronické pošty a telefonní číslo zapíše do registru okrskových volebních 

komisí. Může také uvést údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a 

náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí buď obecní 

úřad, nebo automaticky registr okrskových volebních komisí. Změnu delegovaných členů a 

náhradníků do okrskové volební komise lze provádět jen do uplynutí lhůty pro delegace; po této lhůtě 

lze pouze provádět změny údajů u již delegovaných osob.“ 

Odůvodnění: 

Úpravou spatřujeme pro obecní úřady snazší a rychlejší kontakt s delegovanými členy OVK tím, že v 

textu citovaného § bude větší portfolio povinných kontaktních údajů.  

Obecní úřad má dle § 40 odst. 2 povinnost svolat první zasedání okrskové volební komise tak, že v 

případě neuvedení údaje o elektronické poště a doručovací adrese v registru, zašle pozvánku na 

adresu místa trvalého pobytu. Ze zkušeností víme, že zmocněnci volebních stran delegují členy do 

okrskových komisí a tuto informaci mnohdy delegovaným členům ani nepředají. Jelikož se členové 

OVK často nezdržují v místě svého trvalého pobytu a neví, že byli delegováni, obecní úřad o jejich 

skutečném pobytu nemá informaci, a tak jim pozvánky v těchto případech nejsou včas doručovány. 

Požadujeme vypustit ustanovení o alternativním přiřazení člena komise do komise samotným 

registrem (pokud člen nemá uveden údaj o požadovaném okrsku). Takovou činnost by měly provádět 

obecní úřady, nikoliv sám systém. Obecní úřady mají místní znalost a mohou zohlednit i další 

skutečnosti např. věkovou vyváženost komise, dopravní dostupnost do komise apod. 

Vysvětleno. V rámci 

vypořádacího jednání 

připomínkové místo 

sdělilo, že postačí 

fakultativní uvedení 

údajů, což již je v návrhu 

obsaženo. 

041 odst. 4 Z SMOČR Navrhujeme stávající text doplnit o další odstavec tohoto znění:  

„Starosta odvolá člena komise, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na 

jeho místo neprodleně jmenuje nového člena komise.“ 

V této souvislosti je nutné upravit odpovídajícím způsobem i ustanovení odst. 3.  

Odůvodnění: 

Návrh neřeší situace, které v praxi nastávají, kdy člen komise delegovaný volební stranou 

nevykonává svoji funkci řádně a v komisi se nevěnuje své práci. Přítomen ve volební místnosti však 

Rozpor. Neakceptováno. 

Nelze přenášet 

zodpovědnost volebních 

stran na starostu obce. 
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je, tudíž není zákonem naplněna podmínka zániku pro nepřítomnost delší než 2 hodiny. Tito členové 

byli dosud neodvolatelní. Komise je marně vykazovala z místnosti či vyzývala k odstoupení. Ve 

volebních dnech zpravidla není možné sehnat zástupce volební strany či není vůle zmocněnce situaci 

řešit. Práci komise však takoví členové mohou paralyzovat. Současný návrh řeší pouze možnost 

odvolání zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně.   

062 Z SMOČR Zásadně odmítáme institut hlasování v předstihu.  

Odůvodnění: 

U hlasování v předstihu se volební schránka téměř týden ponechává u obecního úřadu a obecní úřad 

poté musí roztřídit obálky s hlasy a předat je OVK. Lze očekávat obavy voličů, a především 

volebních stran, že může docházet k manipulaci s hlasy. Tyto obavy panují již v současnosti, a to má 

k obálkám s hlasy přístup pouze OVK, v nichž může mít volební strana delegovaného svého člena, a 

v době mezi 2 volebními dny je místnost s hlasovací schránkou uzamčena. 

Sporné tak zůstává i odůvodnění jednodenních voleb v důvodové zprávě, podle níž v případech 

dvoudenních voleb, kdy byly hlasovací schránky ponechávány přes noc ve volebních místnostech, 

mohlo dojít k manipulaci s hlasovacími lístky. Takto budou volby rozloženy do tří dnů a podezření 

voličů z manipulace se pouze zvýší. 

Nebude-li vypuštěn institut hlasování v předstihu upozorňujme, že neřešena zůstává otázka zákazu 

volební agitace a propagace volebních stran, která se vztahuje dle volebních zákonů toliko na volební 

místnosti a okolí volebních místností v den voleb. Pokud by zůstala možnost voleb v předstihu, je 

nutné ve volebních zákonech řešit zákaz agitace v návaznosti na možnost volit v předstihu.  

Z textu návrhu není patrné, jak bude ochráněna tajnost hlasování v případě předávání obsahu volební 

schránky příslušné volební komisi, neboť ta bude mít k dispozici identifikaci voliče a úřední obálku, 

která nebývá zalepená či ji volič zapomene zalepit, nebo hlasovací lístek nevloží do úřední obálky. Z 

obsahu bude snadno patrné, kdo jak hlasoval. Z § 64 nevyplývá, že by úřední obálka byla zalepená. 

Hovoří se zde pouze o zalepené doručovací obálce. 

Rozpor. Neakceptováno. 

Viz pozn. č. 2 v úvodu 

tabulky. 

 

Po jednání na úrovni 

náměstka MV a 

předsedy SMS ČR 

nebude hlasování 

v předstihu probíhat ve 

volbách do 

zastupitelstev obcí a 

v ostatních volbách 

bude probíhat jen ve 

středu. 

062 (nad 

rámec) 

Z SMOČR Bude-li zachován institut hlasování v předstihu požadujeme, aby prováděcí vyhláška k Zákonu o 

správě voleb - § 62, 63 a § 64, týkající se hlasování v předstihu zapracovala přesný a závazný postup, 

jak úřad naloží s urnou s volebními hlasy v době od zahájení hlasování v předstihu do doručení 

obálek okrskovým volebním komisím. 

Odůvodnění: 

Hlasování v předstihu bude probíhat před úředníky obecního úřadu v průběhu pondělí a středy týdne, 

v němž proběhnou volby, což může vyvolat u některých voličů podezření z manipulace s 

odevzdanými hlasy a následkem by mohlo být podávání žalob na neplatnost voleb. 

Rozpor. Neakceptováno.  

Bude řešeno metodicky 

 

Po jednání na úrovni 

náměstka MV a 

předsedy SMS ČR 

nebude hlasování 

v předstihu probíhat ve 

volbách do 
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zastupitelstev obcí a 

v ostatních volbách 

bude probíhat jen ve 

středu. 

068 Z SMOČR Požadujeme doplnit ustanovení tak, aby byly dány zákonné důvody pro možnost žádosti nevyhovět.  

Odůvodnění: 

Pokud hlasovací lístky nebudou, s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, voličům doručovány 

předem do jejich domovů a budou vydávány až ve volební místnosti, navrhuje se možnost 

vyzvednout si hlasovací lístky v předstihu na obecním úřadě, popřípadě jindy a jinde, dle dohody 

obecního úřadu s voličem. Výkladové problémy bude vyvolávat právě ustanovení „nebo po dohodě s 

voličem i na jiném místě a v jiné době“. Až voliči zjistí, že se hlasovací lístky domů nedoručují 

(vyjma komunálních voleb), tak budou volat, že ze zdravotních důvodů je chtějí v předstihu a doma 

(tj. na jiném místě a v jiné době). Při desítkách tisíců voličů je potřeba, aby úřad měl zákonnou 

možnost nevyhovět. Samozřejmě se toto netýká voličů v domovech důchodců, nemocnicích apod., 

kam není problém doručit hlasovací lístky v předstihu. 

Zákon tuto situaci neřeší a zjevně nechává na správním uvážení úřadu, co bude vážný důvod, jaké 

zdravotní důvody se budou uznávat a zda se budou nějak dokládat. Pakliže nepůjde o tyto důvody, 

bude to v praxi probíhat různě, v konečném důsledku hlasovací lístky dostane každý, kdo si pro ně 

přijde na úřad. V této souvislosti nelze pak předvídat, kolik voličů této možnosti využije a bude v 

začátcích obtížné odhadnout optimální množství hlasovacích lístků při jejich objednávce. Nelze 

vyloučit, že úřady budou objednávat stejné či početně víceméně podobné množství jako u 

předcházejících voleb a hlasovací lístky nakonec budou využity ještě méně. 

Upraveno jinak. Text o 

jiném čase a jiném místě 

bude z ustanovení 

vypuštěn. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

080 odst. 5 Z SMOČR Navrhujeme výraz „obecní úřad“ nahradit výrazem „Český statistický úřad“. 

Odůvodnění: 
Navrhujeme, aby péče o sčítací stroje byla záležitostí ČSÚ, který by si potřebný personál sjednal 

např. na dohodu o provedení práce. Návrh počítá s tím, že soulad sčítacího stroje s technickými 

parametry, jeho funkčnost a vybavení programem pro pořizování elektronických obrazů hlasovacích 

lístků, vyhodnocení jejich obsahu a sčítání hlasů, ověřuje v dostatečném předstihu před zahájením 

strojového sčítání obecní úřad a o výsledku pořizuje protokol, který je součástí volební dokumentace. 

Automaticky se bere za to, že obecní úřad kromě péče o výpočetní techniku, která je pro chod voleb 

také nezbytná, a součinnost i s ČSÚ při vlastním sčítání hlasů, má dostatek kapacit i pro péči o sčítací 

stroje – není tomu tak.  

Akceptováno jinak. 

strojové sčítání bude 

vypuštěno a bude 

ponecháno pouze 

ustanovení o testování. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

002 odst. 2 Z SMSČR V České republice se již mnoho let konají volby ve dvou dnech, v pátek a v sobotu. Pokud je 

záměrem předkladatele konat volby pouze v jednom dni, jako mnohem vhodnější se z našeho pohledu 

Neakceptováno. 

Vysvětleno.  Viz pozn. č. 
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jeví dnem konání voleb sobota.  

Pro malé obce, které nemají žádného funkcionáře uvolněného pro výkon politické funkce, je termín 

připadající na pracovní den krajně nešťastný, protože minimálně jejich starosta se bude muset uvolnit 

ze svého zaměstnání, aby zajišťoval řádný průběh voleb. 

Je nutno také pamatovat na fakt, že státní rozpočet vyplácí členům okrskových volebních komisí 

náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny, případě paušální náhradu ušlého výdělku. 

Pokud volby připadnou na pracovní den, bude nutné tyto náhrady poskytnout všem zaměstnaným či 

samostatně výdělečně činným členům komisí. Oproti tomu, pokud by volební den připadl na víkend, 

nárok na náhradu by naprosté většině členů nevznikl. 

V neposlední řadě poukazujeme na fakt, že pokud by se konaly volby jeden den od 7 do 22 hodin, dá 

se předpokládat rapidní snížení (v některých obcích už tak nízkého) zájmu o členství v okrskových 

volebních komisích. Navíc by v takové situaci členové volebních komisí nejdřív 15 hodin dohlíželi na 

průběh hlasování a poté ještě prováděli náročné sčítání hlasů – v takovém případě by se z logických 

důvodů výrazně zvýšila chybovost sčítání. Výkon takové činnosti by navíc mohl být v rozporu 

s pracovněprávními a hygienickými předpisy, neboť pracovní doba člena volební komise by zřejmě 

přesahovala přípustnou délku pracovní doby. 

Současně vyjadřujeme obavu, že hlasováním pouze v jeden den, ještě k tomu v pracovní den, dojde 

k poklesu volební účasti a zájmu jít volit s ohledem na možnou kolizi s pracovní dobou potenciálních 

voličů. Proto navrhujeme konání voleb od 8 do 20 hodin. 

1 v úvodu tabulky. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

036 Z SMSČR SMS ČR považuje za vhodné zachovat stávající režim distribuce hlasovacích lístků voličům do 

domácností. Pro velkou část voličů je doručení hlasovacích lístků do jejich schránky důležitou 

formou připomenutí faktu, že se volby konají, a jejich termínu. Upuštění od distribuce hlasovacích 

lístků do domácností by podle našeho názoru výrazně snížilo volební účast, zejména v typech voleb, 

v nichž už nyní nebývá volební účast valná (typicky volby do Evropského parlamentu a volby do 

Senátu). 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. Viz pozn. č. 

2 v úvodu tabulky. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

037 Z SMSČR Podle navrhovaného znění § 37 písm. b) může být členem okrskové volební komise člověk, u něhož 

(vedle splnění dalších podmínek) nenastala překážka ve výkonu práva volit. Podle navrhovaného 

znění § 3 odst. 5 zároveň nebude nadále možné omezit svéprávnost k výkonu práva volit. 

Není žádoucí, aby osobám s omezenou svéprávností bylo umožněno být členem okrskové volební 

komise, a to zvláště v situaci, kdy členy komisí nominují také volební strany a starosta, který je za 

činnost okrskové volební komise odpovědný, nemá tím pádem nad jejím složením kontrolu. 

Navrhujeme tedy upravit znění § 37 písm. b): „b) u něhož nenastala překážka ve výkonu práva volit 

Upraveno jinak.  

Písmeno b) bude 

vypuštěno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 
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nebo být volen a“. připomínky. 

045 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, jenž je obsažen 

v doprovodném změnovém zákoně. 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 – 

„5) Zvláštní odměna a paušální náhrada ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové volební 

komise není předmětem daně, poplatku, ani jiného obdobného peněžitého plnění.“ 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Není vhodné 

jít cestou nepřímé novely. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

062 Z SMSČR Navrhovaný institut hlasování v předstihu považujeme jednak za naprosto nadbytečný, především pak 

ale za administrativně a bezpečnostně zcela neúnosný pro některé obecní úřady.  Na nejmenších 

obcích, které nemají žádného ze svých funkcionářů uvolněného pro výkon politické funkce, ani 

nezaměstnávají na plný úvazek žádného úředníka územního samosprávného celku, je prakticky 

nemyslitelné, aby obecní úřad v pondělí a ve středu v týdnu, v němž mají proběhnout volby, 

zajišťoval v oba tyto dny alespoň dvě hodiny hlasování v předstihu. 

Zajištění hlasování v předstihu by nadevší pochybnost bylo správní činností (konkrétně plněním 

úkolů v přenesené působnosti) ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celcích, takže by ho měl vykonávat úředník územního samosprávného celku. 

Problematický je rovněž fakt, že by hlasy odevzdané v předstihu musely být uchovávány na obecním 

úřadě po dobu několika dnů (nikoliv pouze přes noc, jak je to podle dnešní právní úpravy u volebních 

schránek ve volebních místnostech). Zatímco volební místnost je možné přes noc zapečetit, těžko si 

lze představit, že na obecním úřadě bude několik pracovních dní zapečetěna jedna z místností. Bez 

řádného zabezpečení a zapečetění takto přijatých hlasovacích lístků hrozí přitom bezpečnostní riziko 

a je ohrožen řádný a objektivní průběh voleb. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme institut hlasování v předstihu z návrhu vypustit. 

Akceptováno jinak. 

Vysvětleno. Viz pozn. č. 

2 v úvodu tabulky. 

 

Po jednání na úrovni 

náměstka MV a 

předsedy SMS ČR 

nebude hlasování 

v předstihu probíhat ve 

volbách do 

zastupitelstev obcí a 

v ostatních volbách 

bude probíhat jen ve 

středu. 

002 odst. 2 Z Středočeský kraj 

 

Navrhujeme zahájit hlasování v 8,00 hodin a ukončit ve 21,00 hodin. 

Odůvodnění: 

V praxi se komise scházejí minimálně hodinu před začátkem hlasování, aby zkontrolovaly vybavení 

volební místnosti a prázdné volební schránky zapečetily; v řadě případů mají členové komisí velkou 

dojezdovou vzdálenost do volební místnosti. V pozdních večerních hodinách je zase rizikem větší 

únava členů okrskových volebních komisí a s tím související nebezpečí vyšší chybovosti při 

posuzování hlasovacích lístků. I když tato doba hlasování „funguje“ již nyní např. v nových volbách 

do ZO, je třeba si uvědomit, že se tak děje převážně v obcích s velmi malým počtem voličů a že ve 

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 
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volbách do ZO jsou často delegováni do OVK členové z řad příbuzných kandidujících subjektů, tedy 

většinou s bydlištěm v dané obcí.  V tzv. velkých volbách jsou členové delegováni politickými 

stranami a hnutími, často se vzdáleným bydlištěm od volební místnosti.  

připomínky. 

004 odst. 4 Z Středočeský kraj 

 

Navrhujeme doplnit větu o slova „a Český statistický úřad“. 

Odůvodnění: 

I když jsou volební okrsky vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, o 

jejich změnách (změny v počtu) by měl být informován především ČSÚ 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. ČSÚ tuto 

úpravu nepožaduje. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

037 písm. c) Z Středočeský kraj 

 

Navrhujeme změnit formulaci textu v tom smyslu, že kandidát nesmí být členem okrskové volební 

komise ve volebním obvodu, pro který okrsková volební komise vykonává svoji činnost. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že u kandidáta se zákaz členství v okrskové volební komisi musí vztahovat na 

volební obvod, nikoliv pouze na volební okrsek, příslušející k okrskové volební komisi 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Jedná se o 

totéž. Kandidát kandiduje 

ve všech volebních 

okrscích příslušného 

obvodu. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

038 odst. 3 Z Středočeský kraj 

 

Z textu není zřejmé, jakým způsobem má obecní úřad vyzvat zmocněnce, nezávislého kandidáta, 

popř. jimi pověřenou osobu, aby sdělil správné údaje o delegované osobě (jestli např. prostřednictvím 

registru okrskových volebních komisí, tak je to upraveno u vyrozumění, že se k delegaci nepřihlíží). 

Pokud by se výzva nečinila prostřednictvím registru, v registru okrskových volebních komisí není 

údaj o jménu, příjmení a trvalém pobytu zmocněnce, nezávislého kandidáta, popř. jimi pověřené 

osoby, příp. doručovací adresy; není tedy jasné, jak obecní úřad tyto údaje zjistí.  

Akceptováno. Viz 

předchozí připomínku. 

046 odst. 3 Z Středočeský kraj 

 

Navrhujeme druhou větu vypustit. 

Odůvodnění:  

Při souběhu voleb doporučujeme zvážit možnost vložení dvou barevně odlišených hlasovacích lístků 

do jedné úřední obálky (byť při souběhu voleb bude barva úřední obálky korespondovat s barvou 

hlasovacího lístku pro daný druh voleb, domníváme se, že použití jedné obálky přinese značnou 

úsporu nákladů a zejména na 100% odstraní chybovost při vkládání hlasovacího lístku do nesprávné 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. To by 

umožňovalo voliči 

s voličským průkazem 

pro jeden druh voleb 
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obálky). platně odhlasovat i 

v souběžných volbách, 

byť v nich nemusí být 

vůbec k volbě oprávněn. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

070 odst. 1 Z Středočeský kraj 

 

Navrhujeme upravit lhůtu pro podání žádosti o hlasování do přenosné volební schránky tak, aby 

v případě nevyhovění mohlo být písemné vyrozumění včas doručeno voliči. 

Odůvodnění:  

Není uvedena lhůta pro podání žádosti (osobní nebo telefonické) o hlasování do přenosné volební 

schránky; volič se může mylně domnívat, že tak může učinit i v průběhu hlasování (pouze z 

důvodové zprávy vyplývá, že již nelze žádat o hlasování do přenosné volební schránky v době 

hlasování).   

Podle názoru Středočeského kraje je dosavadní právní úprava vyhovující s ohledem na situace, kdy u 

voliče mohou nastat důvody pro hlasování do přenosné volební schránky až v den voleb. 

Upraveno jinak. Dle 

připomínky HMP. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

023 odst. 1 

písm. e) 

Z ÚOOÚ V § 23 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.  

 

V seznamu voličů není třeba evidovat údaj o úmrtí. Místo toho je třeba voliče vymazat. Důvodová 

zpráva zcela mlčí o tom, proč by se měl tento údaj evidovat. 

 

Akceptováno jinak. 

Důvodová zpráva bude 

doplněna. Jde o náležitost 

technického řešení. Údaje 

v ROB, z něhož seznam 

čerpá, a s nímž lícuje, 

zůstávají i po úmrtí 

voliče. Údaj o tom, že 

volič zemřel, je pak 

potřeba využívat mj. 

jednak proto, aby nebyl 

volič exportován do 

výpisu pro komisi, ale 

také kvůli možnosti, že 
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úmrtí bude zpochybněno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

025 odst. 1 

písm. e) 

Z ÚOOÚ V § 25 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.  

 

Není zřejmé, proč by registr kandidátních listin měl obsahovat obecné údaje o podmínkách 

registračního řízení. Důvodová zpráva zcela mlčí. S ohledem na § 30 odst. 1 lze mít za to, že je to 

průvodní informace k registru, ne však součást této database. 

 

Vysvětleno. Jde o vstupní 

parametry, jako je např. 

počet osazovaných 

mandátů. Od něho se 

odvíjí třeba počet řádků 

online formuláře pro 

uvedení kandidátů a 

kontrolní postup 

signalizující překročení 

této meze. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

DZ (kap 

9.1) 

Z ÚOOÚ  

Tuto část důvodové zprávy (dále jen „DPIA“) je nezbytné dopracovat.  

Lze ocenit pečlivost deskripce zpracování osobních údajů na základě návrhu zákona. Je však třeba 

mít na paměti, že DPIA slouží především správcům osobních údajů. Vzhledem k tomu, že na základě 

§ 10 zákona o zpracování osobních údajů plně nahrazuje DPIA podle článku 35 GDPR, proto musí v 

struktuře podle článku 35 odst. 7 GDPR odpovídat správcům na otázky podle této právní normy. Jsou 

to především risika konkrétních zpracování a opatření pro jejich zmírnění. Lze shrnout, že DPIA je 

výborným shrnutím obecných institucí zpracování, ale nedává odpovědi na konkrétní otázky. 

To platí i pro RIA, které ve větším detailu popisuje profilující zpracování osobních údajů, ne již 

však akcesorická, tj. oprávnění subjektů údajů podle článku 15 až 22 GDPR. Například bod 5.5.5 

Postup registračního úřadu v případě odvolání nebo odstoupení kandidáta popisuje technicky, jak se 

Akceptováno. 
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má postupovat, ne však již dopady do ochrany osobních údajů: Jak dlouho bude odvolaný nebo 

odstoupivší kandidát evidován? Bude mít oprávnění na přístup? Na opravu nesprávných údajů? Cf. 

„Po podání kandidátní listiny, a dokonce i po registracích lze ještě připustit dílčí změny za účelem 

oprav údajů. Může je ale provést jedině registrační úřad na podnět nebo po projednání s volební 

stranou (zmocněncem).“ 

Proto je třeba DPIA i RIA doplnit o modelové situace, například právní důvod pro sestavování 

seznamu kandidátů a seznamu členů volebních komisí za politickou stranu, zveřejnění jmen 

kandidátů, včetně Internetu, oslovení potenciálních voličů písemným sdělením s žádostí o podporu 

kandidatury ve volbách, petiční archy, poskytování hromadných výpisů a změnových sestav pro účely 

samospráv z agendových informačních systému evidence obyvatel obcí s rozšířenou působností a 

rodná čísla v petici pro podporu kandidáta ve volbách. Lze uzavřít, že DPIA by měla odrážet 

především praktické problémy zpracování osobních údajů, které v minulosti předkladatel řešil s 

ÚOOÚ, například stanovisko ÚOOÚ č. 6/2006 – Nahlížení do kandidátních listin a poskytování 

informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev. 

002 odst. 2 Z Ústecký kraj Navrhujeme změnit poslední větu takto: 

„Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 20.00 hodin.“ 

 

Vzhledem k délce volebního dne a také s vědomím toho, že se volby konají velmi často v souběhu 

s jiným druhem voleb, je nemožné, aby členové volební komise sčítali hlasy např. do 4 hodin do rána. 

Zvedla by se i chybovost při sčítání. 

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

003 odst. 5 Z Ústecký kraj Navrhujeme vypustit poslední větu 

„Svéprávnost k výkonu práva volit nelze omezit.“ bez náhrady. 

 

Předkladatel vyhodnotil otázku omezení aktivního volebního práva z pohledu čl. 29 Úmluvy o 

právech osob se zdravotním postižením a § 55 občanského zákoníku. Předkladatel na tomto základě 

konstatuje, že navržená úprava zákazu omezení svéprávnosti k aktivnímu volebnímu právu vychází 

z principů právní úpravy občanského zákoníku a cituje z něj: 

„(1) K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s 

plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu 

rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. 

(2) Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li 

vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.“ 

Předkladatel na tomto základě činí závěr, cit.  

„V případě aktivního volebního práva nelze shledat zájem člověka, který by odůvodňoval omezení 

Akceptováno. 

 

Pozn. na základě 

jednání MV s KPR 

došlo k dohodě na 

upuštění od zrušení 

překážky ve výkonu 

práva volit spočívající 

v omezení svéprávnosti. 

MV (ve spolupráci 

s MSp) bude apelovat 

na soudní soustavu ve 
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svéprávnosti, zvláště pak se zřetelem k tomu, že z uplatnění aktivního volebního práva nevzejde 

člověku „závažná újma“, odhlédneme-li od úvah ryze politologických.“ 

Předkladatel současně uvádí, že v České republice je 10.309 osob s omezeným aktivním volebním 

právem na základě rozhodnutí soudů. 

Předkladatel není oprávněn hodnotit otázku omezení svéprávnosti k výkonu aktivního volebního 

práva generálně a předjímat, že takovému člověku z pohledu právní úpravy občanského zákoníku zde 

není zájem a ani hrozba závažné újmy. Předkladatel tak zcela vylučuje hodnocení dané otázky soudy 

případ od případu a v podstatě tvrdí, že ve všech 10.309 případech soudy rozhodly v rozporu se 

zákonem. 

Podle názoru Ústeckého kraje je třeba k dané otázce přistupovat citlivě a ponechat příslušným 

orgánům, aby na základě všech informací danou otázku zvážily a rozhodly případ od případu. 

Předkladatel nemůže z podstaty věci jednoduše prohlásit (podle svého právního názoru) že nemůže 

docházet k naplnění podmínek omezení svéprávnosti stanovených občanským zákoníkem v případě 

volebního práva.   

smyslu restriktivního 

přístupu k omezování 

svéprávnosti k výkonu 

aktivního volebního 

práva s tím, že takové 

explicitní omezení by 

mělo být stanovováno 

jen ve zjevných 

případech nemožnosti 

volební právo vykonat.  

 

 

026 odst. 6 Z Ústecký kraj Navrhujeme změnit první větu takto: 

„Do registru okrskových volebních komisí se zaznamenává též přehled o účasti o účasti 

jednotlivých členů na jednáních okrskové volební komise.“ 

 

Zde by povinnost zapisovat účast na jednání OVK měla být stanovena a ne volitelná. Výplata odměny 

za členství v OVK je podmíněna účastí na zasedáních OVK a je tedy pro stanovení její výše nezbytná 

kontrola účasti. 

Neakceptováno. 

 

Ustanovení bude po 

konzultaci se SZR při 

přípravě ISSV vypuštěno. 

 

Připomínkové místo 

ustoupilo ze zásadní 

připomínky. 

034 odst. 4 Z Ústecký kraj Zde je zmatečně vložena část věty „pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb“. 

Tuto část věty doporučujeme vypustit. 

 

§ 34 odst. 1 totiž striktně stanovuje nejzazší lhůtu pro vzdání se či odvolání kandidatury na 48 hodin 

před zahájením voleb. Vloženou větou do odstavce 4 tak může vzniknout domněnka, že se 

kandidatura může zrušit i v kratším termínu. 

Akceptováno. 

RIA Z ÚV 

 
k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ RIA): 

V ZZ RIA, která byla zpracována podrobně, avšak poněkud nepřehledně a neúplně:  

1) chybí podrobnější hodnocení dopadů na okrskové volební komise. Jejich členové mnohdy 

Akceptováno. 

 

Doplněn mj. časový 

snímek přípravy 
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budou muset pracovat intenzivněji (větší počet voličů), vždy déle (od 7 resp. od 6 h do 24 resp. 

01 h, tj. vč. minimálně 2-3 hodin noční práce kvůli začlenění předčasně odevzdaných hlasů, 

případnému prodloužení voleb, dále pro sčítání hlasů, vypracování a odevzdání protokolu a úklid 

volebních místností). Celkem až 19 hodin činnosti v OVK vyžaduje několik přestávek na 

odpočinek a jídlo, vzájemnou zastupitelnost při přestávkách a při návštěvách s přenosnou volební 

schránkou. Na práci OVK závisí dobrý průběh a nezpochybnitelný výsledek voleb; 

2) chybí podrobnější hodnocení dopadů na „hlasování v předstihu“. Nereflektují se veškeré 

náklady na jeho realizaci na obecních úřadech, příp. v pronajatých prostorách škol. Např. bude 

nutná uzamykatelná a zapečetitelná zvláštní volební místnost, odměny nejméně 3 vyčleněným 

úředníkům/osobám (činnost a odměna jako u členů OVK, rozdělení obálek dle OVK, 

vypracování předávacích protokolů a další související práce). Způsob ustanovování členů této 

„komise pro hlasování v předstihu“ by měl být obdobný, jako u řádných členů OVK vč. složení 

slibu; 

3) není uvedeno, zda se i nadále počítá s návštěvou členů komise  

u voličů v bytech s přenosnou volební schránkou, a to jak v řádném volebním dni, tak i v rámci 

předčasného hlasování (zdravotně postižení občané se osobně nemohou účastnit ani předčasného 

hlasování); 

4) chybí náležité porovnání výhod a nevýhod současného dvoudenního hlasování oproti 

navrhovanému jednodennímu hlasování za existence předčasného hlasování, a to z hlediska 

finančních nákladů a z hlediska možné volební účasti; 

5) chybí varianta jednodenních voleb v pátek, který by mohl být dnem pracovního klidu, 

přičemž možnost hlasování v předstihu by se nenavrhovala; 

 

 

6) chybí přesnější popis práce zapisovatele, předsedy a místopředsedy OVK – nutno jasně 

stanovit, že kromě své specifické činnosti (za ni jim náleží zvýšená odměna), zapisovatel 

(školení, vypracování protokolu o výsledku voleb), předseda (školení, dozor, komunikace 

s úřadem a Policií ČR, poradenství voličům, organizace obsluhy voličů apod.) a místopředseda 

(školení, zastupování předsedy, poradenství) mají jako ostatní členové OVK přidělený relevantní 

volebního dne. 
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počet voličů, které jsou povinni v průběhu volebního dne obsloužit; 

7) zcela chybí jakékoli ustanovení o přezkumu účinnosti navrhovaného zákona.  

002 odst. 2 Z Zlínský kraj Navrhujeme text návrhu změnit na „Na území České republiky se volby konají v pátek. Hlasování 

začíná v 8.00 hodin a končí ve 21.00 hodin“. 

Odůvodnění: Návrh zákona měnící dobu hlasování na jeden den včetně následného sčítání 

hlasovacích lístků bude nesmírnou zátěží na členy okrskových volebních komisí. Členové komise se 

schází ve volebních místnostech již hodinu před zahájením hlasování, proto posun na 8 hodin je velmi 

potřebný a zkrácení je nutné k následné době po ukončení hlasování. 

Členové OVK nejsou zatím připraveni na tak radikální změnu v zákoně, odbornost členů často není 

dostatečná a cca 40% - 50% členů OVK je v seniorském věku, takže jednorázový velmi dlouhý pobyt 

ve volební místnosti od ranních hodin do pozdních večerních nebo dokonce sobotních ranní bude 

velmi také zdravotně náročný. Čím déle budou členové OVK ve volební místnosti tím více je 

předpoklad chybovosti ve sčítání hlasovacích lístků. 

Akceptováno částečně. 

Konec hlasování stanoven 

na 21 hodin. 

 

Připomínkové místo 

změnilo připomínku na 

doporučující. 

026 odst. 6 Z Zlínský kraj Navrhujeme v textu tečku nahradit čárkou a doplnit text: „a datum složení slibu“. 

Odůvodnění: Je nutné uvádět do evidence také tento datum, tj. „datum složení slibu“ u jednotlivých 

členů v registru, neboť je zde návaznost např. na krácení odměny. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Jednalo by se 

již o nadměrnou 

administrativní zátěž. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

026 písm. d) Z Zlínský kraj Navrhujeme text změnit na „údaje o adrese, telefonním spojení a bezbariérovém přístupu do 

volební místnosti a telefonní kontakt na osobu zodpovídající za zajištění otevření objektu,  

ve které se nachází volební místnosti“. 

Odůvodnění: Obecní úřad zajišťuje volební místnosti, které nebývají pouze na obecních úřadech, ale 

také často ve školských zařízení nebo soukromých objektech. V případě elektronického systému je 

možné doplnit tyto praktické záležitost, které často způsobují časové prodlevy při přípravě voleb. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Jde o údaj 

pro veřejnost. Tedy jak se 

dovolat do volební 

místnosti. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 
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doporučující. 

027 odst. 1 Z Zlínský kraj Navrhujeme text návrhu změnit na „V nástroji pro sestavování elektronických petic může ten, kdo 

hodlá v souladu se zákonem o volbách podat kandidátní listinu s podporou voličů, založit 

elektronickou petici, zpřístupnit ji k podpisu voličům nejdříve v den vyhlášení příslušných voleb a 

vytvořit elektronický výstup z petice. Založením elektronické petice není dotčena možnost sbírat 

podpisy též pod listinnou petici.“ 

Odůvodnění: V rámci organizace voleb jsou dány přesně termíny k jednotlivým úkonům, proto i 

zahájení zpřístupnění podepisování petice je nutné časově nastavit. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Např. u 

volby prezidenta, nebo u 

větších obcí by takováto 

organizace petice byla 

časově nereálná. 

Standardně se podpisy 

pod petici sbírají již 

několik měsíců před 

vyhlášením voleb. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

029 odst. 1 

písm. e) 

Z Zlínský kraj Žádáme vypuštění údaje o pohlaví.  
Odůvodnění: Tento údaj je nadbytečný, neuvádí se následně ani na hlasovacích lístcích. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. 

Stát potřebuje údaje např. 

pro statistiky o zastoupení 

mužů a žen ve volených 

orgánech.  

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

029 odst. 2 Z Zlínský kraj Na konci textu žádáme doplnit čtvrtou větu, která zní: „Názvy povolání musí vycházet 

z klasifikace povolání Českého statistického úřadu“.  

Odůvodnění: Zpřesnění a sjednocení názvů povolání je velmi důležité. Z praxe při registraci 

kandidátních listin dochází k velmi nepraktickým a zkreslujícím uváděním povolání. Je nutné tuto 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. 

Jedná se o neúčelné 
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část zpřesnit a sjednotit. Klasifikace povolání této části kandidátních listin a následně hlasovacích 

lístků pomůže. Eventuálně je možné změnit údaj o povolání na kandidátní listině (§ 29 odst. 1 písm. 

e/ na nepovinný údaj). 

omezení. Praxe akceptuje 

i „povolání“, která se 

klasifikaci vymykají. 

Např. „hokejový 

reprezentant“. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

035 odst. 5 Z Zlínský kraj Žádáme text „následujícího pracovního dne“ nahradit textem „do dvou pracovních dnů“. 

Odůvodnění: Na základě praktických zkušeností navrhujeme stanovit lhůtu na kontrolu minimálně 

dva pracovní dny. Zmocněnci nejsou schopni vše do druhého dne zkontrolovat. 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. 

 

 

Připomínkové místo 

změnilo povahu 

připomínky na 

doporučující. 

036 odst. 2 Z Zlínský kraj Navrhujeme text změnit takto: „Pro volby do zastupitelstev obcí, krajů a Poslanecké sněmovny 

obecní úřad zajistí, aby nejpozději 3 dny přede dnem voleb byly voličům doručeny hlasovací lístky“. 

Odůvodnění: Distribuce alespoň 1 přehledu volebních stran do domácnosti, v níž žije alespoň 1 volič, 

je naprosto nedostačující způsob jak zajistit informovanost voličům především u voleb, kde je 

používaný poměrný systém.  

Proto je nutné v odst. 3 doplnit, že do voleb zastupitelstev obcí, krajů a Poslanecké sněmovny je 

nutné dodat všem voličům hlasovací lístky. Voliči si prochází hlasovací lístky, připravují se na 

hlasování, hledají osobnosti, které znají v místě bydliště a mají možnost si také připravit svůj 

přednostní hlas. V případě dodávaní hlasovacích lístků až ve volební místnosti, bude docházet 

k časové prodlevě samotného tajného hlasování voličů, odrazení čekajících voličů a velmi vysoký 

úbytek právě voličů – seniorů, kteří potřebují svoji časovou přípravu na hlasování. Jedná se o velmi 

důležitý úkon v rámci organizaci voleb, na který pohlížet pouze optikou snížení finančních nákladů 

povede k vysokému úbytku hlasujících voličů. 

Neakceptováno. 

Vysvětleno. Viz pozn. č. 

2 v úvodu tabulky. 

 

Připomínkové místo 

změnilo povahu 

připomínky na 

doporučující. 

041 odst. 3 Z Zlínský kraj Navrhujeme slova „2 hodiny“ nahradit slovy „4 hodiny“. Neakceptováno.  
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písm. f) Odůvodnění: Současná nově navrhovaná právní úprava navrhuje konání voleb v jeden den. Toto je 

velmi náročné pro členy okrskových volebních komisí a je nutné zajistit členům přestávky, kdy si 

odpočinou. Proto je navržena doba 4 hodin, kdy si člen OVK odpočine a stále je členem OVK. 

Vysvětleno. Úprava 

nebrání tomu, aby se člen 

komise vzdálil např. 

dopoledne na dvě hodiny 

a odpoledne také na dvě 

hodiny. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

046 odst. 2 

písm. b) 

Z Zlínský kraj Žádáme nahradit text „opatřena otiskem úředního razítka obecního úřadu“ textem „opatřena 

otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.“ 

Odůvodnění: Navrhujeme změnit tento systém úředních razítek obecních úřadů a dodávat strojově 

oražené obálky razítkem MV, na stejném místě, stejnou barvou atd. celostátně sjednotit. Příprava 

úředních obálek s otiskem razítka obce je náročnou ruční prací, pro kterou není snadné zajištění 

pracovních sil. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno.  Autentické 

razítko obecního úřadu je 

důležitým ochranným 

prvkem na obálce jako 

nástroji zabraňujícím 

dvojímu hlasování. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

050 Z Zlínský kraj Z nadpisu § 50 návrhu zákona žádáme vypustit text „a jejím bezprostředním okolí“. 

Odůvodnění: Vypuštěním slov dochází ke sjednocení mezi obsahem daného ustanovení a jeho 

názvem. Předseda OVK zajišťuje pořádek ve volební místnosti, nikoliv také v bezprostředním okolí, 

což je termín právně nedefinovaný. 

Akceptováno. 

054 odst. 2 Z Zlínský kraj V první větě žádáme na konci doplnit text: „a zašle je datovou schránkou obecním úřadům“.  
Odůvodnění: V době datových schránek musí mít Ministerstvo zahraničních věcí povinnost rozeslat 

obcím tuto informaci datovou schránkou. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Není důvod, 

aby MZV obesílalo 

datovou zprávou všechny 
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V Praze dne 27. ledna 2020 

obce v republice. Obce 

zpravidla dostávají tuto 

informaci od KÚ spolu 

s jinými informacemi. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

070 odst. 2 Z Zlínský kraj Žádáme na konci věty doplnit text „a výpisem voličů“.  

Odůvodnění: Jak budou dva členové OVK si zaznamenávat osobní údaje voličů, kteří hlasovali do 

přenosné volební schránky? Je nutné ověřit totožnost voliče a zároveň chránit jeho osobní údaje. Je 

nepředstavitelné, že by si členové OVK zapisovali na nějaké pomocné papírky osobní údaje voličů a 

následně ve volební místnosti zjistili, že volič není uveden ve výpisu voličů. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno. Zda je volič 

v seznamu, si musí 

komise ověřit, když volič 

o hlasování do přenosné 

schránky žádá. 

 

Připomínkové místo 

změnilo charakter 

připomínky na 

doporučující. 

Nad rámec Z Zlínský kraj Požadujeme zvýšení odměny pro členy okrskových volebních komisí, popřípadě jejich 

zachování v dosavadní výši, jaká připadala na dvoudenní volby. 

Odůvodnění: Jde nám o zatraktivnění účasti ve volební komisi, protože není snadné komise obsadit, 

a také o zohlednění skutečnosti, že zkoncentrováním voleb do jednoho dne se volby sice z efektivní, 

ale zároveň se zvýší fyzická náročnost účasti v OVK.   

Akceptováno. Odměny 

budou zachovány 

v dosavadní výši. 
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