247/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. září 1995
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb.
a zákona č. 204/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Volby do Parlamentu České republiky
ODDÍL PRVNÍ
Obecná ustanovení
§1
(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah
soudního přezkumu.
(2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého
volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí
podle zásad většinového systému.
(3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů
před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den
vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se povaţuje den, kdy byla rozeslána částka
Sbírky zákonů, v níţ bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky
uveřejněno.
(4) Volby do Parlamentu České republiky se konají v jednom dni; hlasování začíná v 8.00
hodin a končí ve 22.00 hodin. Dnem voleb do Parlamentu České republiky je den pracovního
klidu před pracovním dnem.
(5) Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který v den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu můţe volit i občan, který v den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
§2
Překáţkami ve výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 1)

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům. 2)
----------------------------------------------------------------1) § 5 odst . 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve
znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
2) § 10 a 855 občanského zákoníku.
§3
Volební okrsky
(1) Hlasování do Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích
vytvořených podle zvláštního zákona. 3)
(2) Pro hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mimo území České
republiky se vytvářejí zvláštní stálé volební okrsky (dále jen "zvláštní volební okrsky") při
zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů
vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "zastupitelský úřad"). Území
zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.
----------------------------------------------------------------3) § 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění
některých dalších zákonů.
§4
Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen "stálý seznam"), popřípadě ve
zvláštních seznamech voličů (dále jen "zvláštní seznam"). Kaţdý volič můţe být zapsán
pouze v jednom seznamu voličů.
§5
Stálý seznam
Stálý seznam je veden podle zvláštního zákona. 4)
----------------------------------------------------------------4) § 10 a 11 zákona č. 152/1994 Sb.
§6
Zvláštní seznam
(1) Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo
úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v
hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") pro voliče, který není v jeho územním obvodu

přihlášen k trvalému pobytu, 5) popřípadě nemůţe z důvodů uvedených v písmenech b) a d)
volit ve volebním okrsku, v jehoţ stálém seznamu je zapsán, a který
a) vykonává v obvodu obce , v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních
městech v obvodu městské části nebo městského obvodu základní nebo náhradní vojenskou
sluţbu,
b) je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a
zařízení, umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních
městech v obvodu městské části nebo městského obvodu,
c) je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, 5a)
umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v
obvodu městské části nebo městského obvodu,
d) volí na voličský průkaz (§ 6a), nebo
e) v případě voleb do Senátu nemá trvalý pobyt na území České republiky.
(2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 písm. a) na
základě údajů příslušného velitele; voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) na základě údajů
správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje předají nejpozději 7 dnů před
začátkem hlasování a podle potřeby je aktualizují.
(3) Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním
úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém
seznamu, potvrzení o tom, ţe tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.
(4) V případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášení k
trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
(5) Zvláštní seznam vedou rovněţ zastupitelské úřady při volbách do Poslanecké sněmovny
pro voliče, který
a) nemá trvalý pobyt na území České republiky, a to na základě jeho písemné ţádosti o zápis,
doloţené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totoţnost ţadatele, jeho
státní občanství České republiky a trvalý pobyt v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde
má být zapsán do zvláštního seznamu; ţádost musí být doručena nebo předána
zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, nebo
b) volí n a zastupitelském úřadu na voličský průkaz.
(6) Zvláštní seznamy podle odstavce 5 písm . a) uzavřou zastupitelské úřady 30 dnů přede
dnem voleb a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné
duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán; po odstranění
duplicit sdělí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné
znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní ţádosti z
důvodu trvalého pobytu v cizině ve zvláštním seznamu, veden i ve stálém seznamu, obecní
úřad takového voliče na základě oznámení Ministerstva vnitra ze stálého seznamu vyškrtne.
Voliče o vyškrtnutí ze stálého seznamu informuje na základě sdělení obecního úřadu
zastupitelský úřad.
(7) Zastupitelský úřad předá zvláštní okrskové volební komisi výpis ze zvláštního seznamu,
který obsahuje seznam voličů oprávněných volit v tomto zvláštním volebním okrsku.
----------------------------------------------------------------5) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytů občanů.

5a) § 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů.
§ 6a
Voličské průkazy
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoţ stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě
zastupitelský úřad na jeho ţádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého
seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a
zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze
voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
(2) Volič můţe poţádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamţiku uzavření
stálého seznamu nebo zvláštního seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáţe
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče ţádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v den voleb
a) do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním
okrsku,
b) do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehoţ územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
§7
Volební orgány
(1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo zahraničních věcí,
d) Český statistický úřad,
e) okresní úřad v sídle volebního kraje, které je stanoveno v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
(dále jen "okresní úřad v sídle kraje") pro volby do Poslanecké sněmovny,
f) okresní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze obvodní a místní úřad v
sídle volebního obvodu a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen
"okresní úřad v sídle volebního obvodu") pro volby do Senátu,
g) okresní úřad, v hlavním městě Praze, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto
měst (dále jen "okresní úřad"),
h) pověřený obecní úřad, 5b) v hlavním městě Praze obvodní úřad a místní úřad, Obvodní
úřad pro Prahu 1 pro zpracování výsledků hlasování ze zahraničí, ve městech Brno, Ostrava a
Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "pověřený obecní úřad"),

i) obecní úřad,
j) starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně
členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo
městského obvodu (dále jen "starosta"),
k) zastupitelský úřad,
l) okrsková volební komise,
m) zvláštní okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny (dále jen "zvláštní
okrsková volební komise").
(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.
-----------------------------------------------------------------5b) § 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.
Nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení
vlády č. 315/1995 Sb.
Nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady.
§8
Státní volební komise
(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu 5c) je stálým
volebním orgánem i na úseku voleb do Parlamentu České republiky.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické
provádění voleb do Parlamentu České republiky,
c) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických
hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,
d) vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,
e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu,
f) předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,
g) předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,
h) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
i) určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí.
-----------------------------------------------------------------5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
§9
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do Poslanecké
sněmovny a Senátu. 5d)
(2) Ministerstvo vnitra

a) metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Parlamentu
České republiky,
b) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni okresu,
c) vydává seznamy registrovaných politických stran a politických hnutí 9) a poskytuje je
okresním úřadům v sídle kraje a okresním úřadům v sídle volebního obvodu pro účely
registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci,
d) poskytuje informace z evidence pobytu občanů pro účely vedení stálých seznamů a
zvláštních seznamů,
e) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje provoz jednotného systému
telekomunikačního spojení na území České republiky,
f) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků,
g) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního města Prahy
zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který
prokáţe zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá
osvědčení.
-----------------------------------------------------------------5d) § 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.
9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích, ve
znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).
§ 10
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí
a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí, 5e)
b) předává zvláštní seznamy voličů vedené podle § 6 odst. 5 Ministerstvu vnitra na
technickém nosiči,
c) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým statistickým úřadem zajišťuje vybudování
systému telekomunikačního spojení mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem zahraničních
věcí,
d) předává Českému statistickému úřadu podklady pro zaloţení a aktualizaci seznamů
zvláštních volebních okrsků,
e) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště
Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.
-----------------------------------------------------------------5e) § 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
§ 11
Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků
voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování a
poskytování výsledků voleb.
(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky
5f) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u okresních
úřadů v sídle kraje, u okresních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební komise a u
Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
zahraničních věcí, okresními úřady a obecními úřady,
b) zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 48 aţ 51), podklady pro
zápis Státní volební komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu (§ 77) a
předává je neprodleně Státní volební komisi,
c) vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně okresnímu úřadu v sídle kraje
nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu,
d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběţných a celkových výsledků voleb,
e) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického
úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky a
potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí
jejich školení,
f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a
zpracování výsledků hlasování,
g) vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný
doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, ţe výsledky z volebního okrsku nebo
zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
h) předává souhrnné informace o výsledcích voleb na úrovni volebního kraje nebo volebního
obvodu a České republiky v písemné formě politickým stranám, politickým hnutím, koalicím
a nezávislým kandidátům, jejichţ kandidátní listina nebo přihláška k registraci byla
zaregistrována, v rámci technického řešení podle odstavce 1 také předává informace v
elektronické formě,
i) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických
hnutí a koalic,
j) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci okresnímu
úřadu v sídle kraje a okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu,
k) řeší stíţnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení,
pouţitých při zpracování výsledků voleb,
l) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí
a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému okresnímu úřadu
nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo na
pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,
m) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na
vyţádání poskytuje informace o výsledcích voleb v poţadovaném územním členění.
(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2
písm. e), je oprávněn
a) zdrţovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23),
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na
technickém nosiči,
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební
komise v den voleb (§ 43 odst. 5),
e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní
volební okrsky,
f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve
volebním obvodu (§ 73 odst. 1),
g) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 aţ 4),
h) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 aţ 4),
i) zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního kraje a na úrovni
volebního obvodu na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic.
-----------------------------------------------------------------5f) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické sluţbě, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12
Okresní úřad v sídle kraje
(1) Okresní úřad v sídle kraje pro volby do Poslanecké sněmovny
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním kraji,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) informuje starosty o registraci kandidátních listin,
d) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichţ
kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj,
f) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického
úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických
zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,
g) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje,
h) archivuje volební dokumentaci,
i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Pouze zaměstnanec okresního úřadu v sídle kraje, který má osvědčení podle zvláštního
právního předpisu, 5c) je oprávněn
a) převzít kandidátní listiny a potvrdit jejich podání (§ 31 odst. 3),
b) přezkoumat kandidátní listiny a vyzvat k odstranění chyb (§ 33 odst. 1),
c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 32 odst. 5),
d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí
kandidáta na kandidátní listině (§ 33 odst. 4 a 5),
e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 36 odst. 2),
f) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 36 odst. 3),
g) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 4).
-----------------------------------------------------------------5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
§ 13

Okresní úřad v sídle volebního obvodu
(1) Okresní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním obvodu,
b) projednává a registruje přihlášky k registraci,
c) informuje starosty o registraci přihlášek k registraci,
d) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do
Senátu,
e) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých
kandidátů, jejichţ přihlášky k registraci byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
f) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební obvod,
g) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického
úřadu na úrovni volebního obvodu a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických
zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,
h) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního obvodu,
i) archivuje volební dokumentaci,
j) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Pouze zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního obvodu, který má osvědčení podle
zvláštního právního předpisu, 5c) je oprávněn
a) převzít přihlášky k registraci a potvrdit jejich podání (§ 60 odst. 4),
b) přezkoumat přihlášky k registraci a vyzvat k odstranění chyb (§ 62 odst. 1),
c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 61 odst. 3),
d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci (§ 62 odst. 4
a 5),
e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 66 odst. 2),
f) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 4).
-----------------------------------------------------------------5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
§ 14
Okresní úřad
(1) Okresní úřad
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v okrese,
b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
c) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
d) ukládá pokuty podle tohoto zákona,
e) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,
f) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a
pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.
(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. b) a c) můţe vykonávat pouze zaměstnanec okresního
úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu. 5c)
-----------------------------------------------------------------5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

§ 14a
Pověřený obecní úřad
Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického
úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí
a zvláštních okrskových volebních komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a
technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému
zpracování na tomto pracovišti.
§ 14b
Obecní úřad
Obecní úřad
a) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a
pomocné prostředky,
b) vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 1 aţ 4,
c) vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,
d) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
e) archivuje volební dokumentaci,
f) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 14c
Starosta
Starosta
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci,
b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,
c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem
voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně
5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde můţe být okrsková volební komise
čtyřčlenná,
d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů
přede dnem voleb,
e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),
f) poskytuje kaţdé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi,
jejichţ kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o
počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb,
g) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 14d

Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké
sněmovny,
b) vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 5,
c) vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,
d) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
e) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání voleb, o
moţnosti zápisu do zvláštního seznamu (§ 15 odst. 3) a o způsobu hlasování, a to případně i v
příslušném cizím jazyce,
f) v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo rozmnoţení
hlasovacích lístků (§ 38 odst. 5),
g) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a
potřebné pracovní síly.
§ 14e
Okrsková volební komise
(1) Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení
zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
(2) Členem okrskové volební komise můţe být státní občan České republiky,
a) který v den sloţení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhoţ nenastala překáţka výkonu volebního práva podle § 2, a
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.
(3) Kaţdá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichţ kandidátní listina pro volbu do
Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehoţ součástí je volební okrsek,
a kaţdá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichţ přihláška k
registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehoţ součástí je
volební okrsek, můţe delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka
do okrskové volební komise. Není-li takto dosaţeno nejniţšího stanoveného počtu členů
okrskové volební komise podle § 14c písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na
neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod
stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-li náhradníci podle
věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.
(4) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení jejich seznamu
starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen,
popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, podpis zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice, v případě nezávislého kandidáta podpis tohoto kandidáta. Dále
můţe obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a

náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí
starosta.
(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká sloţením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou
čest, ţe budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou,
zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný nebo
jmenovaný zástupce tak, ţe se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své
funkce.
(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52a a 77a),
b) úmrtím,
c) okamţikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrţí písemné prohlášení o vzdání se
funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d) okamţikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrţí písemné odvolání člena
okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,
e) pozbytím státního občanství, nebo
f) v den voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost
trvá déle neţ 2 hodiny.
(7) Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do
počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel můţe okrskové volební
komisi předkládat návrhy; pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a
způsobem uvedeným v odstavci 5. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním
zasedáním okrskové volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být
bezodkladně jmenován nový zapisovatel.
§ 14f
(1) Za člena, jehoţ členství zaniklo podle § 14e odst. 6, povolá předseda okrskové volební
komise prostřednictvím starosty náhradníka téţe politické strany, politického hnutí, koalice
nebo nezávislého kandidáta; náhradník se stává členem okrskové volební komise sloţením
slibu podle § 14e odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 14e odst. 6 písm. f) a nejsou-li
náhradníci, upozorní předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle § 14e
odst. 3 věty třetí.
(2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů.
(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a
místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise. Pokud předseda nebo
místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závaţných
důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové
volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí
místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové
volební komise.

§ 14g
Zvláštní okrsková volební komise
(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů přede dnem voleb do Poslanecké
sněmovny předsedu a nejméně 2, nejvýše však 5 členů zvláštní okrskové volební komise,
kteří jsou státními občany České republiky, v den sloţení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a
ovládají český jazyk. V případě, kdy počet členů zvláštní okrskové volební komise poklesne
pod 3 v průběhu voleb, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další
členy zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise
svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem
voleb. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly
vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí
zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové
volební komise. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty.
Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce sloţením slibu podle § 14e odst.
5.
(2) Zvláštní okrsková volební komise
a) zajišťuje průběh hlasování ve zvláštním volebním okrsku, zejména dozírá na správné
odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním
okrsku,
c) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle prostřednictvím
Ministerstva zahraničních věcí Obvodnímu úřadu v Praze 1.
§ 15
Informování voličů
(1) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb,
oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních
okrsků, uvede, které části obce náleţí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní
na území kaţdého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.
(2) Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totoţnost a
státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu
voleb.
(3) Zastupitelské úřady způsobem v místě obvyklým informují v dostatečném časovém
předstihu voliče ţijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny ve zvláštním volebním okrsku, o moţnosti zápisu do zvláštního
seznamu a o povinnosti před hlasováním předloţit k prokázání totoţnosti a státního občanství
cestovní pas České republiky. Dále informuje voliče o konání voleb do Senátu na území
České republiky a o podmínkách výkonu jejich volebního práva.
§ 16

Volební kampaň
(1) Pro volební kampaň můţe starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to
16 dnů přede dnem voleb. Moţnost jejího vyuţívání musí odpovídat zásadě rovnosti
kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu.
(2) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a
politických stranách nebo koalicích, na jejichţ kandidátních listinách jsou uvedeni,
zveřejňovány nepravidelné údaje.
(3) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a
končící ukončením hlasování nesmějí být ţádným způsobem zveřejňovány výsledky
předvolebních a volebních průzkumů.
(4) Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před
zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichţ kandidátní
listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi
celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času,
který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným
dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají
politické strany, politická hnutí a koalice.
(5) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem
voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a
volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný okresní úřad podle místa bydliště
fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejňovala. Za tento přestupek lze
uloţit pokutu aţ do výše 30 000 Kč. Na řízení při ukládání pokut se vztahuje zvláštní právní
předpis. 5h)
(6) V den voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty v
objektu, v němţ je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.
(7) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového
nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem přede dnem
voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a
volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uloţit pokutu aţ do výše 500 000 Kč. Pokutu
uloţí okresní úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby. Řízení o uloţení pokuty lze
zahájit do 3 měsíců a musí být pravomocně ukončeno do 3 let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závaţnosti a způsobu protiprávního
jednání. Uloţením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu. 5i) Pokuta
je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímţ byla uloţena. Pokuta
je příjmem okresního úřadu, který ji uloţil.
(8) Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí
nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to aţ do podepsání zápisu o průběhu a
výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří jiţ hlasovali.
-----------------------------------------------------------------5h) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5i) § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb.
§ 17
Volební místnost
(1) Volební místnost musí být pro kaţdý volební okrsek vybavena volební schránkou,
přenosnou volební schránkou, dostatečným mnoţstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek
opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze stálého
seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich ţádost
zapůjčen k nahlédnutí.
(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory,
oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s
přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební
místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. 6)
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy.
Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s jinými volbami, musí
být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu odlišena barevně od
úřední obálky pro jiné volby.
(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou,
dostatečným mnoţstvím hlasovacích lístků, dostatečným mnoţstvím úředních obálek, psacími
potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich
ţádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a
zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost
hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu
voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě
vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a informace o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
----------------------------------------------------------------6) Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.
§ 18
Zahájení hlasování
(1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební
místnost vybavena podle § 17 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná;

poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí. Obdobně
postupuje i předseda zvláštní okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zapečetění
přenosné volební schránky.
(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise nebo
předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za zahájené.
§ 19
Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní občanství České
republiky 7) platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 7a) Po
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrţí od okrskové volební
komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na ţádost voliče mu
okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáţe-li volič svou totoţnost a státní občanství České republiky, 7) nebude mu
hlasování umoţněno.
(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáţe své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu
dodatečně a umoţní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové
volební komisi; ta jej přiloţí k výpisu ze zvláštního seznamu.
(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s
voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S
voličem, který nemůţe sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůţe číst nebo
psát, můţe být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vloţit do úřední obálky.
(7) Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den
voleb 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. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do
přenosné volební schránky hlasovat.
-----------------------------------------------------------------

7) § 20 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České
republiky.
7a) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
§ 19a
Způsob hlasování
(1) Po obdrţení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků.
(2) Volič hlasuje tak, ţe po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloţí
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou
volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vloţit úřední obálku s
hlasovacím lístkem do volební schránky, můţe tak učinit jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.
(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková
volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumoţní.
(4) Volič, který nemá na území České republiky trvalý pobyt při volbách do Senátu, po
příchodu do volební místnosti podepíše čestné prohlášení, kterým potvrdí, ţe vykonává své
právo jako volič zapsaný pouze do jednoho výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Čestné
prohlášení přiloţí okrsková volební komise k výpisu z tohoto seznamu.
§ 20
Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové
volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování
pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
§ 21
Přerušení hlasování
Nastanou-li okolnosti, které znemoţňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit,
můţe okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise odročit zahájení
hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodlouţit dobu hlasování, nejdéle však o
1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě
obvyklým a dále obecní úřad; vyrozumí rovněţ příslušný okresní úřad v sídle kraje při
volbách do Poslanecké sněmovny nebo příslušný okresní úřad v sídle volebního obvodu při
volbách do Senátu. V případě, ţe hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise
nebo zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku,

popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo moţno vkládat úřední obálky
nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise
nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební
komise nebo zvláštní okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.
§ 21a
(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise můţe
okresní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je
součástí volební dokumentace.
(2) Pokyny okresního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků
hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Při zjištění drobných nedostatků odstraní
tyto předseda okrskové volební komise na pokyn okresního úřadu na místě ihned. V případě
zjištění závaţných nedostatků dá okresní úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební
komisi, která postupuje podle § 21.
§ 22
Ukončení hlasování
Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak
předtím se umoţní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí
předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování
za ukončené.
§ 23
V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci
Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 11 odst. 2 písm. e), zaměstnanci
okresního úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu, 5c) členové Státní
volební komise a jejího sekretariátu, jakoţ i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní
volební komise.
-----------------------------------------------------------------5c) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
ODDÍL DRUHÝ
Volby do Poslanecké sněmovny
§ 24
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. 8)
-----------------------------------------------------------------

8) Čl. 16 odst. 1 Ústavy České republiky
§ 25
Poslancem Poslanecké sněmovny můţe být zvolen kaţdý volič, který v den voleb dosáhl
věku nejméně 21 let a není u něho v den voleb překáţka ve výkonu volebního práva podle § 2
písm. b).
§ 26
Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních
krajích na území České republiky.
§ 27
Volební kraje
Volební kraje tvoří území krajů a území hlavního města Prahy podle stavu v den vyhlášení
voleb.
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
Podávání kandidátních listin
(1) Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat registrované
politické strany a politická hnutí, jejichţ činnost nebyla pozastavena, 9) a jejich koalice; za
kandidátní listinu podanou koalicí se povaţuje ta, kterou všechny společně kandidující
politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí,
uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

(2) Kaţdá politická strana, politické hnutí a koalice můţe podat pro volby do Poslanecké
sněmovny v kaţdém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická strana a
politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou jiţ být součástí koalice.
Kaţdá politická strana a politické hnutí můţe být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být
sloţena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích.
Kandidát můţe být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny.
(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb okresnímu úřadu v
sídle kraje, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny okresní úřad v
sídle kraje potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.
(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o
sloţení kauce 40 000 Kč. Kauce se skládá ve všech volebních krajích, v nichţ politická strana,
politické hnutí nebo koalice podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději
72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky okresní úřad v sídle kraje. Okresní úřad
v sídle kraje vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb politické straně, politickému hnutí
nebo koalici sloţenou kauci, pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice postoupila
do skrutinia (§ 49). Úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.
----------------------------------------------------------------9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích, ve
znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).
§ 32
Náleţitosti kandidátních listin
(1) Kandidátní listina obsahuje
a) název volebního kraje,
b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její sloţení,
c) jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehoţ jsou členy, nebo údaj, ţe kandidát
není členem ţádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické
příslušnosti"),
d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením
místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo
navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k
trvalému pobytu,
f) jde-li o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy
všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji
tvoří.
(2) Ke kandidátní listině musí být přiloţeno vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, ţe
souhlasí se svou kandidaturou, ţe mu nejsou známy překáţky volitelnosti, popřípadě tyto
překáţky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a ţe nedal souhlas k tomu, aby byl

uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. Na prohlášení kandidát
dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo.
(3) Nejvyšší počty kandidátů, které můţe politická strana, politické hnutí nebo koalice v
rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze jiţ doplňovat do kandidátní listiny
další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.
(5) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba,
která je takto označena na kandidátní listině; nemůţe jím být osoba mladší 18 let, osoba
zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve
volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a
jeho náhradníka můţe politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat;
zmocnění zaniká okamţikem doručení tohoto odvolání okresnímu úřadu v sídle kraje.
§ 33
Projednání a registrace kandidátních listin
(1) Okresní úřad v sídle kraje přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb
předloţené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 31, nemá-li
náleţitosti podle § 32 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve okresní úřad v sídle kraje
písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději
58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb.
(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady neodstraní,
rozhodne okresní úřad v sídle kraje ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloţeno prohlášení podle § 32 odst. 2,
nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních
listinách ve více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních
listinách, a to v tom volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení podle
§ 32 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny
okresní úřady v sídle kraje, kde byla kandidátní listina podána,
c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle
§ 32 odst. 3,
d) kandidáta, u něhoţ nejsou uvedeny údaje podle § 32 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li
tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo
e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 25.
(3) Okresní úřad v sídle kraje ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci bezvadné kandidátní listiny,
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliţe není podána v souladu s § 31 nebo kandidátní listina
neobsahuje náleţitosti podle § 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.
(4) Okresní úřad v sídle kraje neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí
kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti

tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 86); současně rozhodnutí vyvěsí
na úřední desce okresního úřadu v sídle kraje a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se
rozhodnutí povaţuje třetím dnem ode dne vyvěšení.
(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje
rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhoţ bylo rozhodnuto. V
odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není
třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí
se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být
opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance okresního
úřadu v sídle volebního kraje.
(6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní
listinu, zašle okresní úřad v sídle kraje Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede
dnem voleb určí losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do
Poslanecké sněmovny. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a okresním úřadům v sídlech krajů.
(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, 10) provede okresní
úřad v sídle kraje zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3,
nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný
prostředek.
(8) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichţ kandidátní listina nebyla
zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1
měsíce okresní úřad v sídle kraje sloţenou kauci. Je-li sloţena na účet okresního úřadu v sídle
kraje místo kauce jiná částka, okresní úřad v sídle kraje ji vrátí sloţiteli bez zbytečného
odkladu.
(9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
-----------------------------------------------------------------10) § 200m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
§ 36
Vzdání se a odvolání kandidatury

(1) Kandidát se můţe do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.
Stejným způsobem můţe zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho
kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.
(2) Prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury je nutno doručit okresnímu úřadu v sídle
kraje.
(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací
kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a okresní úřad v sídle kraje
změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.
(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci
kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování
výsledku hlasování do Poslanecké sněmovny se nepřihlíţí k přednostním hlasům pro něj
odevzdaným. Okresní úřad v sídle kraje zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních
místnostech na území kraje, pokud je obdrţí do 48 hodin před zahájením voleb do Poslanecké
sněmovny; zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím
Ministerstva zahraničních věcí.
§ 37
Jestliţe dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v
době po zaregistrování kandidátní listiny, při rozdělování mandátů se k této politické straně
nebo k tomuto politickému hnutí a jejich kandidátům nepřihlíţí.
§ 38
Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí okresní úřad v sídle kraje tisk hlasovacích lístků.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro kaţdou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
(2) Na kaţdém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené losem
podle § 8 odst. 2 písm. c), nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice,
jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené
arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo
skutečnost, ţe kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická
strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické
hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním můţe být
ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhoţ druhu a stejné velikosti, na papíru téţe
barvy, jakosti a týchţ rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka okresního
úřadu v sídle kraje.
(4) Hlasovací lístky zašle okresní úřad v sídle kraje prostřednictvím okresních úřadů
starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb, a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta,

zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li
místostarosta, přednosta okresního úřadu, v hlavním městě Praze primátor, ve městech Brno,
Ostrava a Plzeň primátoři těchto měst (dále jen "přednosta okresního úřadu").
(5) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle příslušný okresní úřad v
sídle kraje Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 24 hodin před
zahájením voleb na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí.
Na zbývající zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího
lístku přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb. Vedoucí zastupitelského
úřadu zajistí jeho tisk nebo rozmnoţení v dostatečném mnoţství nejpozději do 24 hodin před
zahájením voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrţí hlasovací lístky
ve volební místnosti.
(6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se
hlasovací lístky nepřetiskují; okresní úřad v sídle kraje zabezpečí vyvěšení informace o těchto
chybách ve všech volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného
údaje. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí okresní úřad v sídle kraje
zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech mimo území České
republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.
§ 39
Hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloţí volič do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, můţe přitom zakrouţkováním
pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témţe hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.
§ 40
Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební
komisí
(1) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní
okrskové volební komise zapečetit zbylé nepouţité hlasovací lístky, s výjimkou nepouţitých
hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů (§ 42 odst. 3), a úřední obálky a
poté dá otevřít volební schránku.
(2) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky s
hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, ţe bylo okrskovou volební komisí na
výslovnou ţádost jednotlivých voličů pouţito i přenosné volební schránky, okrsková volební
komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a
obsah schránek smísí. Jiné neţ úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková
volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce,
popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise nebo

zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve
výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu.
(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo zvláštní
okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé
politické strany, politická hnutí a koalice, přičemţ vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále
sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.
(4) Kaţdý člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise můţe
nahlíţet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní
okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
§ 41
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací
lístky, na nichţ jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám
se nepřihlíţí. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více neţ 2 kandidátům,
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíţí.
(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou
vytištěné nebo rozmnoţené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetrţené, a
hlasovací lístky, které nejsou vloţeny do úřední obálky. Poškození nebo přeloţení
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise nebo
zvláštní okrsková volební komise.
§ 42
Zápis o průběhu a výsledku hlasování
(1) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím
stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební
komise nebo zvláštní okrskové volební komise; jestliţe některý z členů této komise podpis
odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápise okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise o průběhu a
výsledku hlasování se uvede:
a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodlouţení s
uvedením důvodů,
b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu a do
výpisu ze zvláštního seznamu,
c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d) počet odevzdaných úředních obálek,

e) počet platných hlasů odevzdaných pro kaţdou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici a počet platných hlasů celkem,
f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran,
politických hnutí a koalic,
g) stručný obsah oznámení a stíţností, které byly podány okrskové volební komisi nebo
zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.
(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise nebo zvláštní
okrsková volební komise vyuţije potřebný počet nepouţitých hlasovacích lístků, které po
ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání
přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové
volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů zvláštní
okrskové volební komise.
(4) Vyuţije-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise pro
vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na
technickém nosiči počítač, vyuţije programové vybavení dodané Českým statistickým
úřadem.
§ 43
Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise
nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku
hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému
statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.
(2) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku
předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební
komise zašle 1 výtisk zápisu o průběhu a výsledku hlasování pomocí přenosové techniky nebo
popřípadě i pomocí výpočetní techniky neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti
u Obvodního úřadu v Praze 1, a to prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u
Ministerstva zahraničních věcí.
(3) Jestliţe se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou
v případě, ţe je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební
komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s
nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební
komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichţ oprava je moţná pouze s
vyuţitím materiálů uloţených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku
hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a
výsledku hlasování.
(4) Jestliţe se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ze zvláštního volebního
okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena
lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(5) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrţí předseda
okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda zvláštní
okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise písemný
doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, ţe výsledek hlasování ve volebním okrsku
nebo ve zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda
zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise
obdrţí tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou technikou.
Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, ţe okrsková volební komise nebo zvláštní
okrsková volební komise můţe své zasedání v den voleb ukončit. Tím není dotčen § 52a.
(6) Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu
Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení
hlasování (§ 22), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, můţe být celkový
výsledek voleb za volební kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního
volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se jiţ k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo
zvláštního volebního okrsku nepřihlíţí.
(7) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o
průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a
úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí
výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené okresním
úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební
dokumentací do úschovy obecnímu úřadu, zvláštní okrsková volební komise uvedené
dokumenty odevzdá zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební
dokumentací prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Obvodnímu úřadu v Praze 1.
§ 44
zrušen
§ 45
Informování politických stran, politických hnutí a koalic při volbách do Poslanecké
sněmovny
(1) Kaţdá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíţ kandidátní listina byla ve volebním
kraji zaregistrována, můţe sdělit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb kontaktní adresu
Českému statistickému úřadu. Český statistický úřad sdělí neprodleně politickým stranám,
politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k Českému statistickému
úřadu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje a České republiky v
elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na
vlastní náklady.
(2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb ve
volebním kraji celkem a v členění podle okresů souhrnné informace o výsledku voleb v
písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichţ
kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické
formě.

§ 46
Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji
(1) Český statistický úřad na pracovišti u okresního úřadu v sídle kraje převezme výsledky
hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, popřípadě zvláštní volební okrsky, ze
kterých byly ve stanovené lhůtě předány zápisy o průběhu a výsledku hlasování podle § 43, a
zpracuje výsledek voleb ve volebním kraji.
(2) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve volebním
kraji a předá ho neprodleně okresnímu úřadu v sídle kraje.
(3) V zápise o výsledku voleb ve volebním kraji se uvede
a) počet volebních okrsků ve volebním kraji, popřípadě počet zvláštních volebních okrsků a
počet okrskových volebních komisí, popřípadě počet zvláštních okrskových volebních komisí,
které předaly výsledek hlasování,
b) celkový počet osob ve volebním kraji zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze
zvláštních seznamů,
c) celkový počet voličů ve volebním kraji, kterým byly vydány úřední obálky,
d) počet odevzdaných úředních obálek za volební kraj celkem,
e) celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro jednotlivé politické
strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů ve volebním kraji,
f) počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty.
(4) Zápis o výsledku voleb ve volebním kraji podepíše
a) přednosta (starosta) okresního úřadu v sídle kraje,
b) zaměstnanec okresního úřadu v sídle kraje,
c) zaměstnanec Českého statistického úřadu.
(5) Po podepsání obou stejnopisů předá okresní úřad v sídle kraje 1 stejnopis zápisu o
výsledku voleb ve volebním kraji neprodleně Českému statistickému úřadu. Druhý stejnopis
zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.
§ 47
zrušen
§ 48
Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích
(1) Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků a zvláštních volebních
okrsků u pověřených obecních úřadů podle § 43 zjistí Český statistický úřad celkový počet
platných hlasů, které byly ve všech volebních krajích odevzdány pro všechny politické strany,
politická hnutí a koalice, a vydělí ho počtem poslanců. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené
na jednotky je republikovým mandátovým číslem.

(2) Republikovým mandátovým číslem dělí celkový počet platných hlasů odevzdaných v
kaţdém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů, které připadají
jednotlivým volebním krajům.
(3) Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé mandáty postupně volebním
krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los.
(4) Nejniţší počet mandátů ve volebním kraji je 4. Připadnou-li volebnímu kraji méně neţ 4
mandáty, přidělí se počet chybějících mandátů postupně z volebních krajů, které vykazují
nejmenší zbytky dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los.
§ 49
Postup politických stran, politických hnutí a koalic do skrutinia
(1) Na podkladě zápisu o výsledku voleb v krajích Český statistický úřad zjistí, kolik
platných hlasů celkem bylo odevzdáno pro kaţdou politickou stranu, kaţdé politické hnutí a
kaţdou koalici a dále,
a) které politické strany nebo politická hnutí získaly méně neţ 5 procent,
b) které koalice, sloţené ze 2 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně neţ
10 procent,
c) které koalice, sloţené ze 3 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně neţ
15 procent,
d) které koalice, sloţené z nejméně 4 a více politických stran, popřípadě politických hnutí
získaly méně neţ 20 procent z celkového počtu platných hlasů.
(2) Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se jiţ k těmto politickým
stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíţí.
(3) Zjistí-li Český statistický úřad, ţe do skrutinia nepostupují alespoň 2 koalice nebo 1
koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, anebo 2 politické strany nebo politická hnutí,
sníţí
a) u politických stran nebo politických hnutí hranici 5 procent na hranici 4 procent,
b) u koalice podle odstavce 1 písm. b) hranici 10 procent na hranici 6 procent,
c) u koalice podle odstavce 1 písm. c) hranici 15 procent na hranici 8 procent,
d) u koalice podle odstavce 1 písm. d) hranici 20 procent na hranici 10 procent.
Nebude-li ani poté dosaţeno postupu do skrutinia podle tohoto odstavce, sníţí Český
statistický úřad hranici o další procento.
(4) Mandáty politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které postoupily do skrutinia,
se rozdělují v rámci volebních krajů.
§ 50
První skrutinium

(1) Součet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro politické strany a koalice, které
postoupily do prvního skrutinia, se vydělí počtem mandátů, které byly tomuto volebnímu kraji
přiděleny, zvětšeným o jednu, číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je krajským
volebním číslem.
(2) Celkový počet platných hlasů, který obdrţela politická strana nebo koalice v rámci
volebního kraje, se dělí krajským volebním číslem a politické straně, popřípadě koalici se
přikáţe tolik mandátů, kolikrát je krajské volební číslo obsaţeno v celkovém počtu platných
hlasů, které tato politická strana nebo koalice získala.
(3) Bylo-li takto rozděleno o jeden mandát více, neţ se mělo přidělit, odečte se přebývající
mandát té politické straně nebo koalici, která ve volebním kraji vykázala nejmenší zbytek
dělení. Při stejném zbytku dělení se mandát odečte politické straně nebo koalici, která získala
ve volebním kraji menší počet hlasů, je-li i tak počet platných hlasů stejný, rozhodne los.
(4) V rámci jednotlivých politických stran a koalic obdrţí mandáty straně přikázané kandidáti
podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Vyuţila-li však nejméně jedna desetina z
celkového počtu voličů, kteří ve volebním kraji odevzdali platný hlas pro tuto politickou
stranu nebo koalici, práva přednostního hlasu, obdrţí nejdříve mandát ten z kandidátů, který
získal počet přednostních hlasů, jeţ činí nejméně deset procent z celkového počtu platných
hlasů odevzdaných pro politickou stranu nebo koalici v rámci volebního kraje. V případě, ţe
je politické straně nebo koalici přikázáno více mandátů a více kandidátů splnilo tuto
podmínku podle předchozí věty, mandáty obdrţí kandidáti postupně v pořadí podle
nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů. V případě rovnosti přednostních hlasů je
rozhodující pořadí na hlasovacím lístku.
(5) Nejmenovala-li některá politická strana nebo koalice tolik kandidátů, kolik jí podle
výsledků prvého skrutinia přísluší mandátů, obdrţí jen tolik mandátů, kolik osob kandidovalo.
(6) Předseda Ústřední volební komise vyhlásí ukončení prvního skrutinia a vyrozumí o jeho
výsledcích zástupce politických stran a koalic, které do prvého skrutinia postoupily.
§ 51
Druhé skrutinium
(1) Všechny mandáty, které nebyly přikázány v prvém skrutiniu, přikáţe Ústřední volební
komise v druhém skrutiniu. Do druhého skrutinia se převádějí zbytky hlasů jednotlivých
politických stran a koalic pro ně odevzdaných, a nedostala-li politická strana nebo koalice v
prvém skrutiniu ani jeden mandát, potom všechny hlasy pro ni odevzdané.
(2) Nejpozději do 12 hodin po ukončení prvého skrutinia odevzdají předsedové politických
stran nebo pověření zástupci koalic předsedovi Ústřední volební komise kandidátní listiny
svých stran pro druhé skrutinium. Počet kandidátů na těchto kandidátních listinách není
omezen, politická strana nebo koalice však na ně můţe zařadit pouze ty kandidáty, kteří
kandidovali v některém volebním kraji a nebyli zvoleni v prvém skrutiniu. Po odevzdání
kandidátních listin jiţ nelze měnit kandidáty ani pořadí v jakém jsou uvedeni na kandidátní
listině. V případě, ţe předsedové politických stran nebo pověření zástupci koalic uvedenou

lhůtu nedodrţí, sestaví za ně kandidátní listinu pro druhé skrutinium Ústřední volební komise
podle preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty této politické strany nebo koalice.
(3) Ústřední volební komise ve druhém skrutiniu sečte zbytky hlasů jednotlivých politických
stran a koalic. Tento součet vydělí počtem mandátů, které nebyly v prvém skrutiniu obsaţeny,
zvětšeným o jednu. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým
volebním číslem. Na tomto základě přikáţe kaţdé politické straně a koalici tolik mandátů,
kolikrát je republikové volební číslo obsaţeno v součtu zbytků hlasů odevzdaných pro
jednotlivou politickou stranu nebo koalici.
(4) Nebyly-li tímto způsobem obsazeny všechny mandáty, přikáţe Ústřední volební komise
zbývající mandáty postupně těm politickým stranám a koalicím, které vykazují největší
zbytek dělení podle odstavce 3, při rovnosti zbytků se přikáţe mandát politické straně nebo
koalici, jeţ má větší součet zbytků převáděný do druhého skrutinia. Jsou-li tyto součty zbytků
stejné, přikáţe se mandát politické straně nebo koalici, jeţ obdrţela více hlasů, je-li počet
stejný, rozhodne los. Stejně se postupuje, jestliţe politická strana nebo koalice ohlásila pro
druhé skrutinium méně kandidátů neţ kolik mandátů na ni připadá.
(5) Bylo-li takto obsazeno o jeden mandát více, neţ se mělo obsadit, odečte se přebývající
mandát té politické straně nebo koalici, která vykázala nejmenší zbytek dělení ve druhém
skrutiniu. Při stejném zbytku se odečte přebývající mandát té politické straně nebo koalici,
která získala menší počet hlasů, je-li tento počet hlasů stejný, rozhodne los.
(6) V rámci jednotlivých politických stran a koalic obdrţí mandáty přikázané politické straně
nebo koalici kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na kandidátní listině pro druhé
skrutinium.
(7) Kandidáti, kteří neobdrţeli mandát ani v prvém, ani ve druhém skrutiniu, se stávají
náhradníky.
§ 52
Zápis Ústřední volební komise a uveřejnění výsledků voleb
(1) Po provedení prvého a druhého skrutinia vyhotoví Ústřední volební komise zápis o
výsledku voleb. Zápis podepíší členové Ústřední volební komise, jestliţe některý z členů této
komise podpis odepře, uvedou se důvody.
(2) V zápise Ústřední volební komise o výsledku voleb se uvede:
a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,
b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
c) počet platných hlasů odevzdaných pro kaţdou kandidátní listinu zvlášť a pro jednotlivé
kraje zvlášť,
d) jména a příjmení kandidátů, kteří byli z jednotlivých kandidátních listin zvoleni v prvém
skrutiniu, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování, a kandidátů zvolených ve
druhém skrutiniu, jakoţ i kandidátů, kteří se stali náhradníky.

(3) Ústřední volební komise uveřejní celkové výsledky voleb ihned po podepsání zápisu o
výsledku voleb. Můţe téţ uveřejnit předběţné výsledky, ve kterých uvede údaje podle
odstavce 2 písm. a) aţ c).
§ 52a
Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách
do Poslanecké sněmovny
Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do
Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do
Poslanecké sněmovny Státní volební komisí.
§ 53
Osvědčení o zvolení
(1) Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1
měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, ţe dnem voleb byli zvoleni.
(2) V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní
volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 51 do 7 dnů od
právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 87).
§ 54
Nastupování náhradníků
(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téţe politické strany,
politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v
němţ byl kandidován poslanec, jehoţ mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků
voleb. Není-li takového, nastupuje náhradník téţe politické strany, politického hnutí nebo
koalice v pořadí podle počtu platných hlasů pro kandidátní listinu; je-li tento počet stejný,
rozhodne los.
(2) Není-li náhradníka téţe politické strany, politického hnutí nebo koalice, zůstane mandát
uprázdněn aţ do konce volebního období.
(3) Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát
zůstane uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten
náhradník, který byl navrţen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a
mandát získává další náhradník.
(4) Nastoupení náhradníka vysloví Poslanecká sněmovna do 15 dnů po dni, ve kterém zanikl
mandát poslance. Předá náhradníkovi osvědčení o tom, ţe se stal poslancem, a kterým dnem
se jím stal.

(5) Byla-li činnost politické strany nebo politického hnutí nebo některé politické strany nebo
politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti náhradník
nenastupuje.
§ 55
Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c písm.
c) a d), § 14e odst. 3, § 14g odst. 1, § 31 odst. 4, § 32 odst. 4 a § 45 odst. 1 o jednu třetinu.
Lhůty podle § 31 odst. 3 a § 33 odst. 1, 3 a 6 se zkracují o 20 dnů.
ODDÍL TŘETÍ
Volby do Senátu
§ 56
Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Kaţdé dva roky se volí třetina
senátorů. 11)
----------------------------------------------------------------11) Čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky.
§ 57
Senátorem můţe být zvolen kaţdý volič, který v den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není
u něho v den voleb překáţka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b).
§ 58
Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému ve volebních obvodech na
území České republiky.
§ 59
(1) Pro volby do Senátu se na území České republiky vytváří 81 volebních obvodů. V
kaţdém volebním obvodu se volí jeden senátor. Volební obvody jsou stanoveny v příloze č. 3,
která je nedílnou součástí tohoto zákona.
(2) V případě, ţe počet obyvatel v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší o 15 %
oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice, změní
se území volebních obvodů. Změna se provádí pouze v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do
Senátu.
§ 60

Podávání přihlášek k registraci
(1) Kandidáty pro volbu do Senátu mohou přihlašovat registrované politické strany, politická
hnutí, jejichţ činnost nebyla pozastavena, 9) a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.
Nezávislý kandidát podává přihlášku k registraci sám. Za přihlášku k registraci podanou
koalicí se povaţuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí
jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a
stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí kandidáta v rámci této
koalice pro 1 volební obvod, můţe v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně
nebo jako součást jiné koalice.
(2) Kaţdá politická strana, politické hnutí a koalice můţe podat pro volby do Senátu pouze
jednu přihlášku k registraci v kaţdém volebním obvodu; pokud politická strana a politické
hnutí podávají samostatně přihlášku k registraci, nemohou jiţ být součástí koalice. Kaţdá
politická strana a politické hnutí můţe být členem pouze jedné koalice v daném volebním
obvodu.
(3) Kaţdý kandidát můţe kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k
registraci.
(4) Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb okresnímu úřadu v
sídle volebního obvodu. Podání přihlášky k registraci okresní úřad v sídle volebního obvodu
potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi.
-----------------------------------------------------------------9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích, ve
znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).
§ 61
Náleţitosti přihlášek k registraci
(1) Přihláška k registraci obsahuje
a) jméno a příjmení kandidáta, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k
registraci, nebo údaj, ţe jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její sloţení,
c) číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje,
d) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, ţe kandidát je
bez politické příslušnosti,
e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy
všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji
tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.
(2) K přihlášce k registraci kandidát připojí
a) doklad o státním občanství, 7)

b) vlastnoručně podepsané prohlášení, ţe souhlasí se svou kandidaturou, ţe mu nejsou známy
překáţky volitelnosti, popřípadě tyto překáţky ke dni voleb pominou, ţe nedal souhlas k
tomu, aby byla jeho kandidatura předloţena v jiném volebním obvodu a ţe je členem určité
politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, ţe je bez politické příslušnosti; na
prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo,
c) podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze
svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu;
politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede
jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
d) k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která
musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát
kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo
nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede jméno a příjmení
kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,
e) potvrzení o sloţení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72
dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky okresní úřad v sídle volebního obvodu;
okresní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci
kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z
celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem
státního rozpočtu.
(3) Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůţe být osoba mladší 18 let, osoba zbavená
způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech
je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce můţe politická strana,
politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamţikem doručení odvolání
okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.
----------------------------------------------------------------7) § 20 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České
republiky.
§ 62
Projednání a registrace přihlášek k registraci
(1) Okresní úřad v sídle volebního obvodu přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem
voleb podané přihlášky k registraci. Nemá-li přihláška k registraci náleţitosti uvedené v § 61
nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve okresní úřad v sídle volebního obvodu písemně
nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranili do 50 dnů přede
dnem voleb.
(2) Pokud politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát ve stanovené
lhůtě závady neodstraní, rozhodne okresní úřad v sídle volebního obvodu ve lhůtě 49 dnů
přede dnem voleb o odmítnutí přihlášky k registraci, jestliţe
a) není podána v souladu s § 60,
b) nemá náleţitosti podle § 61 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

c) k ní není přiloţena příloha podle § 61 odst. 2 písm. a) aţ c) nebo údaje na přílohách jsou
nesprávné či neúplné,
d) k ní není připojena petice podle § 61 odst. 2 písm. d) nebo petice neobsahuje potřebný
počet podpisů,
e) k ní není připojeno potvrzení o sloţení kauce podle § 61 odst. 2 písm. e) nebo kauce není
sloţena ve stanovené výši,
f) byla na základě sdělení Českého statistického úřadu podána pro stejného kandidáta ve více
volebních obvodech, popřípadě v 1 volebním obvodu na více přihláškách k registraci, a to v
tom volebním obvodu, kde k přihlášce k registraci není připojeno prohlášení podle § 61 odst.
2 písm. b); podepsal-li kandidát prohlášení u více přihlášek k registraci, odmítnou jej všechny
okresní úřady v sídle volebních obvodů, kde byla přihláška k registraci podána,
g) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 57.
(3) Okresní úřad v sídle volebního obvodu rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o
registraci bezvadné přihlášky k registraci.
(4) Okresní úřad v sídle volebního obvodu neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci a o
odmítnutí přihlášky k registraci a zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn domáhat se
ochrany u soudu (§ 86). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce okresního úřadu v
sídle volebního obvodu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí
povaţuje třetím dnem ode dne vyvěšení.
(5) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí přihlášky k registraci musí obsahovat výrok,
odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení
právního předpisu, podle něhoţ bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti
byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení
registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a
datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s
uvedením jména a příjmení zaměstnance okresního úřadu v sídle volebního obvodu.
(6) Okresní úřad v sídle volebního obvodu určí nejpozději 45 dnů přede dnem voleb losem
číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu. Výsledek
losování zmocněncům politických stran, politických hnutí nebo koalic a dále nezávislým
kandidátům písemně oznámí.
(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, 10) provede okresní
úřad v sídle volebního obvodu zaregistrování přihlášky k registraci i po lhůtě stanovené v
odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat
opravný prostředek.
(8) Kandidátovi, jehoţ přihláška k registraci nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí
soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce okresní úřad v sídle volebního
obvodu sloţenou kauci. Je-li na účet okresního úřadu v sídle volebního obvodu sloţena místo
kauce jiná částka, okresní úřad v sídle volebního obvodu ji vrátí sloţiteli bez zbytečného
odkladu.
(9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
(10) Pokud byla po provedené registraci politická strana nebo politické hnutí, které přihlásilo
samostatně kandidáta k registraci, zrušena nebo pokud byla její činnost pozastavena, pohlíţí

se na tohoto kandidáta jako na nezávislého kandidáta. Dodatečné předloţení petice se na něm
nepoţaduje.
-----------------------------------------------------------------10) § 200m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 63
zrušen
§ 64
zrušen
§ 65
zrušen
§ 66
Vzdání se a odvolání kandidatury
(1) Kandidát se můţe do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.
Stejným způsobem můţe zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho
kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.
(2) Prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání je nutno doručit okresnímu
úřadu v sídle volebního obvodu.
(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci,
při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíţí.
Okresní úřad v sídle volebního obvodu zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury
nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech příslušného volebního obvodu, pokud
je obdrţí do 48 hodin před zahájením voleb do Senátu.
§ 67
Hlasovací lístky
(1) Po registraci přihlášek k registraci zajistí okresní úřad v sídle volebního obvodu tisk
hlasovacích lístků.
(2) Kaţdý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném
vylosovaným číslem kandidáta. V záhlaví hlasovacího lístku se vytiskne číslo a sídlo
volebního obvodu. U kandidáta musí být uvedeno jméno, příjmení, věk, povolání a obec, na

jejímţ území je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo
politickému hnutí nebo údaj, ţe kandidát je bez politické příslušnosti. Dále se uvede název
politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlásila k registraci, nebo
údaj, ţe jde o nezávislého kandidáta; pokud jde o koalici, uvede se, která politická strana nebo
politické hnutí ji tvoří, a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta
navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním můţe být ověřena
zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo nezávislým kandidátem.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny v kaţdém volebním obvodu písmem téhoţ druhu a
stejné velikosti, na papíru téţe barvy a jakosti a týchţ rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny
otiskem razítka okresního úřadu v sídle volebního obvodu.
(4) Hlasovací lístky zašle okresní úřad v sídle volebního obvodu prostřednictvím okresních
úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3
dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není
starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li
místostarosta, přednosta okresního úřadu.
(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se
hlasovací lístky nepřetiskují; okresní úřad v sídle volebního obvodu zabezpečí vyvěšení
informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního obvodu s
uvedením správného údaje.
§ 68
Hlasování
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloţí volič do úřední obálky jeden hlasovací
lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
§ 69
Zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí
(1) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepouţité
hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.
(2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V
případě, ţe bylo okrskovou volební komisí na výslovnou ţádost jednotlivých voličů pouţito i
přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku,
vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné
neţ úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly
nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky.
Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve
výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu.
(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí hlasovací
lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.

(4) Kaţdý člen okrskové volební komise můţe nahlíţet do hlasovacích lístků. Předseda
okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
§ 70
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl
různé úpravy.
(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetrţené, a hlasovací lístky, které nejsou vloţeny do úřední obálky. Poškození
nebo přeloţení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny
potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloţeno několik hlasovacích
lístků.
(3) O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností okrsková volební komise.
§ 71
Zápis o průběhu a výsledku hlasování
(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku
hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliţe některý z členů této
komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:
a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodlouţení s
uvedením důvodů,
b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaný do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu
ze zvláštního seznamu,
c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d) počet odevzdaných úředních obálek,
e) počet platných hlasů odevzdaných pro kaţdého kandidáta a počet platných hlasů celkem
pro všechny kandidáty,
f) stručný obsah oznámení a stíţností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení,
která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.
(3) Vyuţije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku
hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, vyuţije
programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.
§ 72
(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise
nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku

hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému
statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.
(2) Jestliţe se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou
v případě, ţe je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební
komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s
nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební
komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichţ oprava je moţná pouze s
vyuţitím materiálů uloţených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku
hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a
výsledku hlasování.
(3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrţí předseda
okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve
formě počítačové sestavy osvědčující, ţe výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do
dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, ţe
okrsková volební komise můţe své zasedání v den voleb ukončit. Tím není dotčen § 77a.
(4) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti
podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 22), popřípadě ve lhůtě stanovené
podle odstavce 2, můţe být celkový výsledek voleb za volební obvod zpracován bez tohoto
volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se jiţ k výsledku z tohoto volebního okrsku
nepřihlíţí.
(5) Okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých
seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího
zpracování a případný zápis o kontrole provedené okresním úřadem. Okrsková volební
komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu
úřadu.
§ 72a
Informování politických stran, politických hnutí,
koalic a nezávislých kandidátů při volbách do Senátu
(1) Kaţdá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichţ přihlášky
k registraci byly ve volebním obvodu zaregistrovány, můţe sdělit nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb kontaktní adresu okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Český statistický
úřad sdělí neprodleně těmto politickým stranám, politickým hnutím, koalicím a nezávislým
kandidátům parametry pro technické připojení k pracovišti na okresním úřadě v sídle
volebního obvodu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni volebního
obvodu v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí, koalice
a nezávislí kandidáti na vlastní náklady.
(2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb ve
volebním obvodu souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního obvodu v
písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic a
nezávislým kandidátům, jejichţ přihláška k registraci byla ve volebním obvodu
zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě.

§ 73
Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu
(1) Český statistický úřad na pracovišti u okresního úřadu v sídle volebního obvodu
převezme výsledky hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, ze kterých byly ve
stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního úřadu podle § 72 odst.
1, a zpracuje výsledky voleb ve volebním obvodu.
(2) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve volebním
obvodu a předá ho neprodleně okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu.
(3) V zápise o výsledku voleb ve volebním obvodu se uvede
a) počet volebních okrsků ve volebním obvodu a počet okrskových volebních komisí, které
předaly výsledek hlasování,
b) celkový počet osob ve volebním obvodu zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze
zvláštních seznamů,
c) celkový počet voličů ve volebním obvodu, kterým byly vydány úřední obálky,
d) počet odevzdaných úředních obálek za volební obvod celkem,
e) celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu pro všechny kandidáty,
f) pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů, počet těchto hlasů a údaj o jejich
procentu vypočtený jako podíl na celkovém počtu platných hlasů ve volebním obvodu; je-li
počet hlasů stejný, rozhodne los,
g) jméno a příjmení zvoleného kandidáta (§ 75), popřípadě skutečnost, ţe ţádný z kandidátů
nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení.
(4) Zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu podepíše
a) přednosta okresního úřadu v sídle volebního obvodu,
b) zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního obvodu,
c) zaměstnanec Českého statistického úřadu.
(5) Po podepsání obou stejnopisů předá okresní úřad v sídle volebního obvodu 1 stejnopis
zápisu o výsledku voleb ve volebním obvodu neprodleně Českému statistickému úřadu.
Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.
(6) Český statistický úřad předá Státní volební komisi souhrnné výsledky voleb za volební
obvody.
§ 74
zrušen
§ 75
Zvolen je kandidát, který obdrţel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.

§ 76
(1) V případě, ţe ţádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75,
zajistí okresní úřad v sídle volebního obvodu, aby se druhé kolo voleb konalo sedmý den po
ukončení hlasování v prvním kole.
(2) Ve druhém kole kandidují v kaţdém volebním obvodu, ve kterém se volby konají, pouze
dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.
(3) V případě, ţe před druhým kolem voleb se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva
volit, zemře nebo jeho kandidatura je odvolána, konají se opakované volby.
(4) Při tisku hlasovacích lístků se postupuje podle § 67 odst. 1 aţ 3 s tím, ţe hlasovací lístky
postupujících kandidátů budou vytištěny na papíru jiné barvy. Hlasovací lístky zašle okresní
úřad v sídle volebního obvodu prostřednictvím okresních úřadů starostům, kteří zajistí, aby
hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím.
Volič obdrţí hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.
(5) Zvolen je ten kandidát, který získá ve druhém kole více odevzdaných platných hlasů. V
případě rovnosti hlasů rozhodne los.
(6) Pro druhé kolo voleb platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona vztahující se na volby do
Senátu.
§ 77
Na základě sdělení souhrnných výsledků voleb ve volebních obvodech Českým statistickým
úřadem podle § 73 odst. 6 Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb do
Senátu.
§ 77a
Ukončení činnosti okrskové volební komise
(1) Činnost okrskové volební komise při volbách do Senátu je ukončena patnáctým dnem po
vyhlášení výsledků voleb do Senátu Státní volební komisí.
(2) Činnost okrskové volební komise, jejíţ působnost se vztahuje k volebnímu obvodu, v
němţ byl podán návrh na neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na
neplatnost volby kandidáta (§ 87), končí
a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, ţe návrh byl soudem zamítnut,
b) patnáctým dnem po dodatečném hlasování v případě, ţe návrh byl soudem shledán
oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, ţe návrh byl soudem shledán
oprávněným a opakuje se celý volební proces.

§ 78
Osvědčení o zvolení
Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za senátory do jednoho měsíce od
uveřejnění výsledků voleb osvědčení o zvolení.
§ 79
Opakované volby a opakované hlasování
(1) Opakované volby se konají,
a) jestliţe kandidát, který postoupil do druhého kola voleb, se své kandidatury vzdá, pozbude
práva volit, zemře nebo jeho kandidatura je odvolána,
b) shledá-li soud návrh na neplatnost voleb (§ 87) opodstatněným.
(2) Opakované hlasování se koná, shledá-li soud návrh na neplatnost hlasování (§ 87)
opodstatněným.
(3) Opakované volby podle odstavce 1 vyhlásí prezident republiky a stanoví den jejich
konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1. Pro
opakované volby platí lhůty podle § 80 odst. 2 obdobně.
(4) Opakované hlasování podle odstavce 2 vyhlásí prezident republiky do 30 dnů poté, kdy
mu bylo oznámeno prostřednictvím Ministerstva vnitra usnesení soudu.
(5) Konají-li se opakované volby, okresní úřad v sídle kraje vrátí do 1 měsíce od vyhlášení
voleb sloţenou kauci politické straně, politickému hnutí nebo koalici.
§ 80
Doplňovací volby
(1) Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí
prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen,
a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát
senátora.
(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, ţe lhůty podle § 1 odst. 3, §
14c písm. c) a d), § 14e odst. 3 a 7, § 14g odst. 1, § 61 odst. 2 písm. e) a § 62 odst. 6 se
zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1, 3 a 6 se zkracují o 20 dnů.
(3) Doplňovací volby se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období
senátora.
(4) V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které
příslušelo původně zvolenému senátoru, jehoţ mandát zanikl.

ODDÍL ČTVRTÝ
Organizační a technická opatření
§ 81
zrušen
§ 82
Nároky členů volebních komisí
Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na zvláštní
odměnu za výkon funkce. Nároky člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební
komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce
upravují pracovněprávní předpisy. 12)
----------------------------------------------------------------12) Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných
úkonech v obecném zájmu,
§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
§ 83
Nároky kandidátů
(1) Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny nebo
přihlášky k registraci do dne předcházejícího volbám mu ten, k němuţ je v pracovním nebo
obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto
období je jiným úkonem v obecném zájmu.
(2) Okolnost, ţe je někdo kandidátem, nesmí být na újmu v jeho pracovněprávních nebo
obdobných vztazích. Doba pracovního volna podle předchozího odstavce se povaţuje za dobu
výkonu práce.
§ 84
Výdaje orgánů státní správy, obecních úřadů, okrskových volebních komisí, zvláštních
okrskových volebních komisí a zastupitelských úřadů spojené s volbami do Poslanecké
sněmovny a výdaje orgánů státní správy, obecních úřadů a okrskových volebních komisí
spojené s volbami do Senátu se hradí ze státního rozpočtu.
§ 85
Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje
o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo
koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 2
procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za kaţdý odevzdaný hlas ze státního
rozpočtu uhrazeno 30 Kč.
ODDÍL PÁTÝ
Soudní přezkoumávání
§ 86
Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, přihlášky k registraci, škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci se
můţe nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala
kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů
od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu. 13)
----------------------------------------------------------------13) § 200m občanského soudního řádu.
§ 87
(1) Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se můţe domáhat ochrany u soudu podle
zvláštního právního předpisu 14) kaţdý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním
okrsku, kde byl poslanec volen, a kaţdá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíţ
kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována,
(dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb
Státní volební komisí.
(2) Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby
kandidáta se můţe domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu 14) kaţdý
občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, kaţdá politická
strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichţ přihláška k registraci ve
volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je
třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
(3) Návrh na neplatnost hlasování můţe podat navrhovatel, má-li zato, ţe byla porušena
ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.
(4) Návrh na neplatnost voleb můţe podat navrhovatel, má-li zato, ţe byla porušena
ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.
(5) Návrh na neplatnost volby kandidáta můţe podat navrhovatel, má-li zato, ţe byla
porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto
kandidáta.

----------------------------------------------------------------14) § 200n občanského soudního řádu.
§ 88
(1) K řízení podle § 86 je příslušný krajský soud příslušný podle sídla okresního úřadu v sídle
kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu.
(2) K řízení podle § 87 je příslušný Nejvyšší soud.

§ 89
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 90
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č.
158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona
č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb.,
zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb.,
zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995
Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 200f a 200g včetně nadpisu se vypouštějí.
2. § 200j odst. 1 a 4 znějí:
"(1) Jestliţe příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém
seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů, můţe se občan tím dotčený obrátit na
soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy
nebo doplnění tohoto seznamu.
(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů nebo ve zvláštních
seznamech voličů je příslušný okresní soud.".
3. Za § 200l se vkládají nové § 200m a 200n, které včetně nadpisu a poznámky č. 34d) znějí:
"Řízení ve věcech voleb

§ 200m
(1) Jestliţe volební orgán, příslušný podle zvláštního zákona 34d) vydat konečné rozhodnutí,
rozhodl o
a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, můţe se politická strana,
politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s
návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,
b) škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny, můţe se
politická strana, politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit
na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,
c) odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu, můţe se ten, kdo přihlášku podal,
obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování přihlášeného kandidáta.
(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a příslušný volební orgán.
(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.
(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
§ 200n
(1) O stíţnosti proti vydání osvědčení o zvolení poslancem nebo senátorem 34d) rozhodne
soud bez jednání usnesením, a to do deseti dnů.
(2) Účastníkem řízení je navrhovatel, poslanec nebo senátor, jehoţ osvědčení o zvolení je
stíţností napadeno, a příslušný volební orgán.
(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
-----------------------------------------------------------------34d) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů.".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění
některých dalších zákonů
§ 91
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, se mění takto:
§ 14 včetně poznámky č. 8a) zní:

"§ 14
(1) Ústřední volební komise se ustavuje podle zvláštního zákona. 8a)
(2) První zasedání Ústřední volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo
nejpozději 57 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
-----------------------------------------------------------------8a) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů.".
ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení společná, přechodná
a závěrečná
§ 92
(1) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
a) postup obecních úřadů, okresních úřadů a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí
postup zastupitelských úřadů při sestavování a vedení zvláštních seznamů a pořizování výpisů
z nich,
b) způsob a postup ověřování způsobilosti pro výkon funkce zaměstnance hlavního města
Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb,
c) v dohodě s Českým statistickým úřadem
1. formu spolupráce orgánů státní správy při předávání podkladů z kandidátních listin a
přihlášek k registraci pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických
stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů
uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních
listin a přihlášek k registraci a losování čísel pro označení hlasovacích lístků,
2. postup obecních úřadů, okresních úřadů v sídle kraje, okresních úřadů v sídle volebního
obvodu a zastupitelských úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební
dokumentace,
3. vzor kandidátní listiny, přihlášky k registraci, hlasovacího lístku, zvláštního seznamu
voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování
ve volbách do Parlamentu České republiky, vzory dalších dokumentů a způsob zajištění tisku
hlasovacích lístků,
d) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní
odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební
komise, způsob její úhrady a výplaty.
(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou bliţší podmínky způsobu sloţení a vrácení kauce.
(3) Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou zastupitelské úřady, kterým budou při
volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude
hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnoţení přenosovou technikou.
§ 93

Na opatření učiněná příslušnými orgány státní správy k přípravě provedení tohoto zákona jiţ
před počátkem jeho účinnosti, pokud neodporují zákonu, se hledí tak, jako by byla učiněna za
jeho účinnosti.
§ 94
První volby do Senátu se konají ve všech 81 volebních obvodech uvedených v příloze č. 3.
Senátoři ve volebních obvodech č. 1, 4,7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79 jsou voleni na dva roky, ve volebních obvodech č. 2, 5,
8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80
na čtyři roky a ve zbývajících volebních obvodech na šest let.
§ 95
Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu v týţ den, jsou okrskové
volební komise pro oba druhy voleb společné. K ukončení činnosti okrskové volební komise
můţe dojít v tomto případě aţ tehdy, jsou-li splněny podmínky podle § 52a a 77a.

§ 96
zrušen
§ 97
(1) Český statistický úřad sdělí k 1. lednu roku, v němţ se konají volby do Senátu, okresním
úřadům v sídle volebního obvodu, kde se volby konají, počet obyvatel volebního obvodu na
území České republiky.
(2) Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou postupu podle § 16 odst. 5 a 7,
nevztahuje.
§ 97a
Lhůty
(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu
určenou podle hodin.
(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s
hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.
(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného
orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodlouţit ani prominout jejich zmeškání.
(5) Pro volby v zahraničí se počítají lhůty podle místního času v sídle zastupitelského úřadu.
§ 97b
(1) Úkoly přednosty okresního úřadu stanovené tímto zákonem plní v době nepřítomnosti
přednosty okresního úřadu jeho zástupce.
(2) Neplní-li starosta a jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a
jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě,
přednosta okresního úřadu. Při plnění těchto úkolů má přednosta okresního úřadu postavení
volebního orgánu.
§ 97c
(1) Zastupitelský úřad ověří k 31. lednu kaţdého roku, zda právní předpisy státu, kde má
zastupitelský úřad své sídlo, umoţňují státním občanům České republiky hlasování do
Poslanecké sněmovny, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském úřadě třeba
zvláštního povolení; v takovém případě poţádá o jeho vydání.
(2) Pokud nebude státním občanům České republiky umoţněno hlasovat do Poslanecké
sněmovny na zastupitelském úřadě, neboť právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad
své sídlo, to nedovolují, anebo pokud nebylo povolení vydáno, obdrţí voliči zapsaní ve
zvláštním seznamu od zastupitelského úřadu voličský průkaz spolu s informací o nejbliţším
zvláštním volebním okrsku, kde je hlasování umoţněno.

§ 98
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve
znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb., zákona České
národní rady č. 435/1991 Sb., zákona České národní rady č. 94/1992 Sb. a zákona č. 117/1994
Sb.
§ 99
Účinnost zákona
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
-----------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vymezení volebních okresů v hlavním městě Praze
-----------------------------------------------------------------Vol.
Zahrnuje území
Pomocné prostředky
okr.
městských částí
pro okresní volební komisi zajistí
-----------------------------------------------------------------I.
Praha 1
Obvodní úřad v Praze 1
II.
Praha 2
Obvodní úřad v Praze 2
III.
Praha 3
Obvodní úřad v Praze 3
IV.
Praha 4
Obvodní úřad v Praze 4
V.
Praha 5, Praha-Lipence,
Praha-Lochkov,
Praha-Radotín, Praha-Řeporyje,
Praha-Slivenec,
Praha-Velká Chuchle,
Praha-Zbraslav, Praha-Zličín Obvodní úřad v Praze 5
VI.
Praha 6, Praha-Lysolaje,
Praha-Nebušice,
Praha-Přední Kopanina,
Praha-Řepy,
Praha-Suchdol
Obvodní úřad v Praze 6
VII.
Praha 7, Praha-Troja
Obvodní úřad v Praze 7
III.
Praha 8, Praha-Březiněves,
Praha-Ďáblice,
Praha-Dolní Chabry
Obvodní úřad v Praze 8
IX.
Praha 9, Praha-Běchovice,
Praha-Čakovice,
Praha-Dolní Počernice,
Praha-Horní Počernice,
Praha-Kbely, Praha-Klánovice,
Praha-Koloděje,
Praha 14, Praha-Letňany,
Praha-Satalice,
Praha-Újezd nad Lesy,
Praha-Vinoř
Obvodní úřad v Praze 9
X.
Praha 10, Praha-Benice,
Praha-Dolní Měcholupy,
Praha-Dubeč, Praha 15,
Praha-Kolovraty, Praha-Královice,
Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí,
Praha-Petrovice,
Praha-Štěrboholy,
Praha-Uhříněves
Obvodní úřad v Praze 10
XI.
Praha 11, Praha-Kunratice,
Praha-Šeberov, Praha-Újezd Místní úřad v Praze 11
XII.
Praha 12, Praha-Libuš
Místní úřad v Praze 12
XIII. Praha 13
Místní úřad v Praze 13

-----------------------------------------------------------------Příloha č. 2
Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách
Kraj
Maximální počet kandidátů
-----------------------------------------------------------------1.
Hlavní město Praha
36
2.
Středočeský
31
3.
Jihočeský
20
4.
Západočeský
25
5.
Severočeský
35
6.
Východočeský
36
7.
Jihomoravský
60
8.
Severomoravský
55

-----------------------------------------------------------------Příloha č. 3
Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením
jejich sídla
Volební obvod č. 1 Sídlo: Karlovy Vary
severní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na jihu obcemi Bečov nad Teplou, Chodov,
Krásné Údolí, Útvina, Bochov, Štědrá
Volební obvod č. 2 Sídlo: Sokolov
celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Prameny, Mariánské
Lázně, Vlkovice, Ovesné Kladruby, jiţní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na severu
obcemi Touţim, Otročín
Volební obvod č. 3 Sídlo: Cheb
severní část okresu Cheb, ohraničená na jihu obcemi Lázně Kynţvart, Valy, Velká Hleďsebe,
Drmoul, Trstěnice a celý okres Tachov
Volební obvod č. 4 Sídlo: Most
celý okres Most
Volební obvod č. 5 Sídlo: Chomutov
celý okres Chomutov
Volební obvod č. 6 Sídlo: Louny
celý okres Louny, celý okres Rakovník
Volební obvod č. 7 Sídlo: Plzeň-jih

celý okres Plzeň-jih, městský obvod Plzeň 2, severní část okresu Klatovy, ohraničená na jihu
obcemi Křenice, Jeţovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd u Plánice, Plánice, Zavlekov,
Nalţovské Hory, Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice, Horaţďovice
Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany
celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi
Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluţí, Osek, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska,
Zaječov, Olešná
Volební obvod č. 9 Sídlo: Plzeň-město
okres Plzeň-město, bez městského obvodu Plzeň 2
Volební obvod č. 10 Sídlo: Český Krumlov
celý okres Český Krumlov, východní část okresu Prachatice, ohraničená na západě obcemi
Stoţec, Volary, Záblatí, Kratušín, Drslavice, Zábrdí, Prachatice, Ţernovice, Nebahovy,
Lhenice, Netolice, Malovice, západní část okresu České Budějovice, ohraničená na východě
obcemi Týn nad Vltavou, Horní Kněţeklady, Modrá Hůrka, Hluboká nad Vltavou, Dasný,
Čejkovice, Branišov, Litvínovice, Planá, Boršov nad Vltavou, Včelná, Roudné, Staré
Hodějovice, Nová Ves, Stráţkovice, Ostrolovský Újezd, Trhové Sviny, Olešnice, Nové
Hrady, Hranice
Volební obvod č. 11 Sídlo: Domaţlice
celý okres Domaţlice, část okresu Klatovy, ohraničená na severu obcemi Chudenice, Dolany,
Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Číhaň, Kolinec, Hrádek, Budětice,
Rabí, Hejná
Volební obvod č. 12 Sídlo: Strakonice
celý okres Strakonice, západní část okresu Písek, ohraničená na východě obcemi Protivín,
Písek, Číţová, Cerhonice, Mirotice, Rakovice, Mišovice, západní část okresu Prachatice,
ohraničená na východě obcemi Stráţný, Lenora, Horní Vltavice, Buk, Šumavské Hoštice,
Laţiště, Dvory, Husinec, Těšovice, Vitějovice, Hracholusky, Strunkovice nad Blanicí
Volební obvod č. 13 Sídlo: Tábor
celý okres Tábor, východní část okresu Písek, ohraničená na západě obcemi Ţďár, Tálín,
Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráţ, Ostrovec, Smetanova
Lhota, Čimelice, Nerestce, Mirovice
Volební obvod č. 14 Sídlo: České Budějovice
východní část okresu České Budějovice, ohraničená na západě obcemi Bečice, Dobšice,
Ţimutice, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Vlkov, Hosín, Hrdějovice, České Budějovice,
Srubec, Ledenice, Borovany, Petříkov, západní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na
východě obcemi Cep, Majdalena, Třeboň, Luţnice, Klec
Volební obvod č. 15 Sídlo: Pelhřimov
celý okres Pelhřimov, část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě obcemi
Novosedly nad Neţárkou, Stříbřec, Chlum u Třeboně, Hamr, Suchdol nad Luţnicí a na
východě obcemi Volfířov, Český Rudolec, Nová Bystřice
Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun

část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle, Točník, Ţebrák,
Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Číčovice,
Tuchoměřice
Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 12
zahrnuje území městské části Praha 12, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, PrahaLibuš, Praha-Velká Chuchle, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Lipence, Praha-Lochkov
a část území městského obvodu Praha 4, tvořenou k. ú. Krč
Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram
celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu obcemi Vojkov,
Votice, Neustupov
Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11 zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha-Benice,
Praha-Dolní Měcholupy, Praha 15, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, PrahaNedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Uhříněves, Praha-Dubeč, Praha-Štěrboholy.
Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4
zahrnuje území městské části Praha 4 s výjimkou k. ú. Krč.
Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5
zahrnuje území městské části Praha 5, městských částí Praha 13, Praha-Řeporyje, PrahaSlivenec, Praha-Zličín
Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10 zahrnuje území městské části Praha 10.
Volební obvod č. 23 Sídlo: Praha 8
zahrnuje území městské části Praha 8, městských částí Praha-Březiněves, Praha-Dolní
Chabry, Praha-Ďáblice a Praha-Troja
Volební obvod č. 24 Sídlo: Praha 9
zahrnuje území městské části Praha 9, městských částí Praha-Běchovice, Praha-Čakovice,
Praha-Dolní Počernice, Praha-Horní Počernice, Praha-Kbely, Praha-Klánovice, PrahaKoloděje, Praha 14, Praha-Letňany, Praha-Satalice, Praha-Újezd nad Lesy a Praha-Vinoř
Volební obvod č. 25 Sídlo: Praha 6
zahrnuje území městské části Praha 6, mimo části k. ú. Bubeneč, tj. území na východ od
katastrální hranice jdoucí ulicemi Podbabskou, Jugoslávských partyzánů, Dejvickou,
Jaselskou a Pelléovou. Dále zahrnuje území městských částí Praha-Řepy, Praha-Přední
Kopanina, Praha-Nebušice, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje
Volební obvod č. 26 Sídlo: Praha 2
zahrnuje území městské části Praha 2, s výjimkou k. ú. Nové Město, tj. mimo území uvnitř
katastrální hranice jdoucí ulicemi Legerovou, Rumunskou, Lublaňskou, Wenzigovou,
Legerovou, Horskou, Na slupi, Botičskou, Na Děkance, Svobodovou a středem Vltavy do
středu Jiráskova mostu. Dále území městské části Praha 3
Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 1

zahrnuje území městské části Praha 1, dále část území městské části Praha 2, tvořené částí k.
ú. Nové Město, tj. území uvnitř katastrální hranice jdoucí ze středu Jiráskova mostu středem
Vltavy do středu Ţelezničního mostu, ulicemi Svobodovou, Na Děkance, Botičskou, Na slupi,
Horskou, Legerovou, Wenzigovou, Lublaňskou, Rumunskou a Legerovou. Dále část území
městské části Praha 6, tvořené částí k. ú. Bubeneč, na východ od katastrální hranice jdoucí
ulicemi Podbabskou, Jugoslávských partyzánů, Dejvickou, Jaselskou, Pelléovou. Dále
zahrnuje území městské části Praha 7
Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník
celý okres Mělník, severní část okresu Praha-východ, ohraničená na jihu obcemi Káraný,
Lázně Toušeň, Nový Vestec, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn,
Radonice
Volební obvod č. 29 Sídlo: Litoměřice
celý okres Litoměřice, severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Vraný, Vrbičany,
Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice, Tuřany, Studeněves,
Slaný, Ţiţice, Hobšovice, Černuc, Chrţín, Sazená
Volební obvod č. 30 Sídlo: Kladno
jiţní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Jedomělice, Řisuty, Přelíc, Hrdlív,
Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, Velvary, Úhy a
severní část okresu Praha-západ, ohraničená na jihu obcemi Okoř, Lichoceves, Statenice
Volební obvod č. 31 Sídlo: Ústí nad Labem
celý okres Ústí nad Labem
Volební obvod č. 32 Sídlo: Teplice
celý okres Teplice
Volební obvod č. 33 Sídlo: Děčín
celý okres Děčín
Volební obvod č. 34 Sídlo: Liberec
část okresu Liberec, ohraničená na západě obcemi Heřmanice, Frýdlant, Mníšek, Liberec,
Proseč pod Ještědem, Český Dub, Kobyly
Volební obvod č. 35 Sídlo: Jablonec nad Nisou
celý okres Jablonec nad Nisou, část okresu Semily, ohraničená na západě obcemi Semily,
Slaná, Struţinec, Lomnice nad Popelkou
Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa
celý okres Česká Lípa, západní část okresu Liberec, ohraničená obcemi Chrastava, Nová Ves,
Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Všelibice
Volební obvod č. 37 Sídlo: Jičín
celý okres Jičín, severní část okresu Nymburk, ohraničená na jihu obcemi Stará Lysá,
Benátecká Vrutice, Milovice, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Písty, Nymburk,
Křečkov, Pátek, Choťánky, Libice nad Cidlinou, Oseček
Volební obvod č. 38 Sídlo: Mladá Boleslav

celý okres Mladá Boleslav, západní část okresu Semily, ohraničená na východě obcemi
Záhoří, Chuchelná, Tatobity, Veselá, Holenice
Volební obvod č. 39 Sídlo: Trutnov
celý okres Trutnov, severní část okresu Náchod, ohraničená na jihu obcemi Teplice nad
Metují, Jetřichov, Hynčice, Meziměstí
Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora
celý okres Kutná Hora, západní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená obcemi Borek,
Uhelná Příbram, Nová Ves u Chotěboře, Nejepín, Jilem, Sedletín, Olešná, Radostín, Veselý
Ţďár, Okrouhlice, Krásná Hora, Květinov, Michalovice, Lípa, Herálec, Slavníč
Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov
část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Vrchotovy Janovice, Olbramovice, Bystřice,
Jankov, Ratměřice, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu obcemi Čelákovice,
Zeleneč, Zápy, Svémyslice
Volební obvod č. 42 Sídlo: Kolín
celý okres Kolín, jiţní část okresu Nymburk, ohraničená na severu obcemi Lysá nad Labem,
Ostrá, Hradištko, Sadská, Zvěřínek, Hořátev, Kovanice, Poděbrady, Sokoleč, Pňov-Předhradí
Volební obvod č. 43 Sídlo: Pardubice
západní část okresu Pardubice, ohraničená na východě obcemi Pardubice, Lázně Bohdaneč,
Dolany, jihozápadní část okresu Hradec Králové, ohraničená na severu obcemi Lišice,
Chlumec nad Cidlinou, Nové Město, Písek, Stará Voda, Chudeřice
Volební obvod č. 44 Sídlo: Chrudim
část okresu Chrudim, ohraničená na východě obcemi Čankovice, Hrochův Týnec, Přestavlky,
Zájezdec, Řestoky, Zaječice, Horka, Vrbatův Kostelec, Leštinka, Prosetín, Raná, Pokřikov,
Vojtěchov, Kladno, Dědová, Kameničky, jihovýchodní část okresu Havlíčkův Brod,
ohraničená obcemi Jeřišno, Víska, Maleč, Chotěboř, Čachotín, Horní Krupá, Knyk, Havlíčkův
Brod, Hurtova Lhota, Okrouhlička, Kochánov, Úhořilka, Úsobí, Skorkov
Volební obvod č. 45 Sídlo: Hradec Králové
část okresu Hradec Králové, ohraničená na severu obcemi Sovětice, Čístěves, Máslojedy,
Neděliště, Předměřice nad Labem, Hradec Králové, na jihu obcemi Luţec nad Cidlinou,
Nepolisy, Mlékosrby, Kosice, Kosičky, Káranice, Obědovice, Kratonohy, Dobřenice, Osičky,
Osice
Volební obvod č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí
část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená na severozápadě obcemi Zámrsk, Slatina, Vysoké
Mýto, Zálší, Kosořín, Zářecká Lhota, Mostek, Nasavrky, Seč, Sudslava
Volební obvod č. 47 Sídlo: Náchod
část okresu Náchod, ohraničená na severu obcemi Heřmánkovice, Hejtmánkovice, Křinice,
Police nad Metují, Ţďár, Česká Metuje, severní část okresu Hradec Králové, ohraničená na
jihu obcemi Hněvčeves, Benátky, Hořiněves, Sendraţice, Lochenice, Skalice, Černilov,
Divec, Blešno, Běleč nad Orlicí
Volební obvod č. 48 Sídlo: Rychnov nad Kněţnou

celý okres Rychnov nad Kněţnou, východní část okresu Pardubice, ohraničená na západě
obcemi Plch, Staré Ţdánice, Stéblová, Srch, Staré Hradiště, Kunětice, Sezemice, Dašice,
Hostovice, severozápadní část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená na jihu obcemi Dobříkov,
Sruby, Choceň, Koldín
Volební obvod č. 49 Sídlo: Blansko
celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na jihu obcemi
Štěpánovice, Lomnička, Ţelezné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice, Vranov
Volební obvod č. 50 Sídlo: Svitavy
celý okres Svitavy, východní část okresu Chrudim, ohraničená na západě obcemi
Chroustovice, Rosice, Chrast, Skuteč, Předhradí, Krouna
Volební obvod č. 51 Sídlo: Ţďár nad Sázavou
celý okres Ţďár nad Sázavou
Volební obvod č. 52 Sídlo: Jihlava
celý okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě obcemi
Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice, Staré Město pod Landštejnem
Volební obvod č. 53 Sídlo: Třebíč
celý okres Třebíč
Volební obvod č. 54 Sídlo: Znojmo
celý okres Znojmo
Volební obvod č. 55 Sídlo: Brno-venkov
západní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcemi Předklášteří, Tišnov,
Hradčany, Sentice, Chudčice, na jihu obcemi Modřice, Ţelešice, Syrovice, Sobotovice, Ledce,
Hrušovany u Brna, Unkovice, Nosislav, západní část okresu Brno-město, městské části
Kníničky, Bystrc, Ţebětín
Volební obvod č. 56 Sídlo: Břeclav
celý okres Břeclav
Volební obvod č. 57 Sídlo: Vyškov
západní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi Drysice, Pustiměř, HošticeHeroltice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Hvězdlice, Kozlany, Kojátky,
Bučovice, východní část okresu Brno- -venkov, ohraničená na severu obcí Bílovice nad
Svitavou, na jihozápadě obcemi Popovice, Rajhrad, Holasice, Vojkovice, Ţidlochovice
Volební obvod č. 58 Sídlo: Brno-město
část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-jih, Bohunice, Černovice, Ţidenice,
Líšeň, Vinohrady, Obřany-Maloměřice, Tuřany, Slatina, Chrlice
Volební obvod č. 59 Sídlo: Brno-město
část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec,
Starý Lískovec, Bosonohy
Volební obvod č. 60 Sídlo: Brno-město

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-Ţabovřesky, Jundrov, Komín,
Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever
Volební obvod č. 61 Sídlo: Olomouc
východní část okresu Olomouc, ohraničená na západě obcemi Domašov nad Bystřicí, Jívová,
Dolany, Hlušovice, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Koţušany-Táţaly, Blatec
Volební obvod č. 62 Sídlo: Prostějov
celý okres Prostějov, západní část okresu Přerov, ohraničená na východě obcemi Brodek u
Přerova, Rokytnice, Troubky
Volební obvod č. 63 Sídlo: Přerov
část okresu Přerov, ohraničená na západě obcemi Kokory, Přerov, Bochoř, západní část
okresu Nový Jičín, ohraničená na východě obcemi Heřmanice u Oder, Odry, Suchdol nad
Odrou, Mankovice, Jeseník nad Odrou, Starý Jičín
Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál
celý okres Bruntál, západní část okresu Opava, ohraničená na východě obcemi Neplachovice,
Stěbořice, Dolní Ţivotice, Lhotka u Litultovic, Nové Lublice, Kruţberk, Staré Těchanovice,
Svatoňovice, Budišov nad Budišovkou
Volební obvod č. 65 Sídlo: Šumperk
část okresu Šumperk, ohraničená na jihu obcemi Kamenná, Rohle, Lesnice, Postřelmov,
Rovensko, Svébohov, Jedlí, Štíty a celý okres Jeseník
Volební obvod č. 66 Sídlo: Olomouc
západní část okresu Olomouc, ohraničená na východě obcemi Bystročice, Hněvotín, Ústín,
Těšetice, Skrbeň, Horka nad Moravou, Štěpánov, Štarnov, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany,
Domašov u Šternberka, Hraničné Petrovice, jiţní část okresu Šumperk, ohraničená na severu
obcemi Drozdov, Zábřeh, Leština, Hrabová, Police, Úsov a Klopina
Volební obvod č. 67 Sídlo: Nový Jičín
východní část okresu Nový Jičín, ohraničená na západě obcemi Fulnek, Hladké Ţivotice,
Kunín, Bernartice nad Odrou, Nový Jičín
Volební obvod č. 68 Sídlo: Opava
část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Opava, Slavkov, Štáblovice, Mikolajice,
Moravice, Melč, Vítkov, Čermná ve Slezsku, na východě obcemi Píšť, Závada, Bohuslavice,
Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Budišovice, Kyjovice
Volební obvod č. 69 Sídlo: Frýdek-Místek
západní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na východě obcemi Kaňovice, Bruzovice,
Pazderna, Horní Domaslavice, Vojkovice, Dobratice, Niţní Lhoty, Janovice, Krásná, Praţmo,
Staré Hamry
Volební obvod č. 70 Sídlo: Ostrava-město
část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz,
Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava,
Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá

Volební obvod č. 71 Sídlo: Ostrava-město
část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad
Odrou
Volební obvod č. 72 Sídlo: Ostrava-město
západní část okresu Ostrava-město, část tvořená městskými obvody Poruba, Plesná,
Martinov, Krásné Pole, Pustkovec, Svinov, Třebovice, východní část okresu Opava,
ohraničená obcemi Hať, Vřesina, Kozmice, Dobroslavice, Velká Polom, Horní Lhota,
Čavisov
Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek
východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě obcemi Horní Bludovice,
Ţermanice, Lučina, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní
Lhotka, Vyšní Lhoty, Raškovice, Morávka, jiţní část okresu Karviná, tvořená obcemi
Těrlicko, Český Těšín
Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná
část okresu Karviná, tvořená obcemi Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov, Horní Suchá,
Stonava, Albrechtice
Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná
část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Orlová, Karviná, Doubrava,
Dětmarovice, Petrovice u Karviné
Volební obvod č. 76 Sídlo: Kroměříţ
celý okres Kroměříţ, východní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi
Ivanovice na Hané, Švábenice, Chvalkovice, Uhřice, Milonice, Nevojice
Volební obvod č. 77 Sídlo: Vsetín
část okresu Vsetín, ohraničená na jihu obcemi Kateřinice, Ratiboř, Lhota u Vsetína, Ústí,
Hovězí, Zděchov, Francova Lhota
Volební obvod č. 78 Sídlo: Zlín
severní část okresu Zlín, ohraničená na jihu obcemi Nedašov, Návojná, Valašské Klobouky,
Křekov, Vlachova Lhota, Újezd, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Zlín, Sazovice,
Machová, jiţní část okresu Vsetín, ohraničená na severu obcemi Hošťálková, Liptál, Seninka,
Leskovec, Valašská Polanka, Luţná, Lidečko, Horní Lideč, Střelná
Volební obvod č. 79 Sídlo: Hodonín
západní část okresu Hodonín, ohraničená na východě obcemi Domanín, Bzenec, Vnorovy,
Kněţedub, Tvaroţná Lhota
Volební obvod č. 80 Sídlo: Zlín
jiţní část okresu Zlín, ohraničená na severu obcemi Tlumačov, Otrokovice, Tečovice,
Oldřichovice, Karlovice, Lhota, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Provodov, Horní
Lhota, Slopné, Loučka, Haluzice, Vlachovice, Brumlov-Bylnice, severní část okresu Uherské
Hradiště, ohraničená na jihu obcemi Lopeník, Bánov, Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice,
Nedachlebice, Bílovice, Topolná, Babice, Sušice, Traplice, Jankovice
Volební obvod č. 81 Sídlo: Uherské Hradiště

jiţní část okresu Uherské Hradiště, ohraničená na severu obcemi Velehrad, Jalubí,
Huštěnovice, Kněţpole, Mistřice, Popovice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, Suchá Loz, Březová,
východní část okresu Hodonín, ohraničená na západě obcemi Moravský Písek, Veselí nad
Moravou, Kozojídky, Ţeraviny, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka

-----------------------------------------------------------------Čl. II
zákona č. 204/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb.,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
Přechodná ustanovení
1. Na opatření učiněná správními úřady a volebními orgány k přípravě a provedení tohoto
zákona jiţ přede dnem nabytí jeho účinnosti se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho
účinnosti.
2. Na volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní
právní předpisy.
3. Konají-li se volby do Parlamentu České republiky ve lhůtě kratší neţ 4 měsíce po nabytí
účinnosti tohoto zákona, § 14 odst. 2 se nepouţije a kontrolu hlasování a sčítání hlasů
okrskovou volební komisí podle § 21a mohou provádět zaměstnanci okresních úřadů pověření
činností na úseku voleb.

