Platné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a některé další
zákony, s vyznačením navrhovaných změn:
§6
Zvláštní seznam
(1) Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy
(dále jen "obecní úřad") pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému
pobytu,5) popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) až d) volit ve volebním okrsku, v
jehož 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 službu,
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).
(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, že 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, popřípadě voliči zapsaní do
zvláštního seznamu (odstavec 5).
(5) Zvláštní seznam vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, který
a) má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené
originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní
občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán
do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději
4050 dnů přede dnem voleb, nebo
b) volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz.
(6) Zvláštní seznamy podle odstavce 5 písm. a) uzavřou zastupitelské úřady 3040 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 2030 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto
seznamů Ministerstvu vnitra. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní žádosti z důvodu bydliště 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 pro volby do Poslanecké sněmovny zvláštní okrskové volební komisi
výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam voličů oprávněných volit v tomto zvláštním
volebním okrsku. Zastupitelský úřad předá pro volby do Poslanecké sněmovny zvláštní
okrskové volební komisi výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam voličů
oprávněných volit v tomto zvláštním volebním okrsku bez ohledu na to, zda volič zvolil osobní
či korespondenční způsob hlasování. Způsob hlasování je však v tomto výpisu u každého
voliče poznamenán.
§ 6a
Voličské průkazy
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě
zastupitelský úřad na jeho žádost 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, popřípadě voličům
zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam
nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se
sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 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
jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na
území České republiky.
(4) Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne využít
korespondenční způsob hlasování, vloží voličský průkaz vydaný dle odst. 1 do předtištěné
obálky, jinak je tento hlas neplatný.

§ 6b
Žádost o korespondenční hlasování
(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde je zapsán
ve stálém seznamu nebo ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a), může
hlasovat korespondenčně za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování ode dne
vyhlášení voleb osobně nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem
voliče, dále prostřednictvím elektronického podání opatřeného zaručeným elektronickým
podpisem či datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost musí obsahovat
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu voliče, na kterou mu budou
hlasovací lístky zaslány. Žádost musí být doručena nejpozději 35 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, nebo zastupitelskému úřadu, kde je
volič zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a). Žádosti neobsahující
povinné náležitosti nebo doručené po lhůtě příslušný obecní úřad nebo zastupitelský úřad
odmítne a o tomto odmítnutí písemně vyrozumí žadatele.
(3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad vydá, anebo zašle voliči:
hlasovací lístky příslušného volebního kraje nebo volebního obvodu,
identifikační lístek podle odstavce 5,
prázdnou obálkou opatřenou úředním razítkem podle §17 odst. 5 (dále jen „úřední
obálka“), a
doručovací obálku, na které obecní úřad nebo zastupitelský úřad vyznačí heslo
„Volby-korespondenční hlasování“, adresu obecního úřadu nebo zastupitelského
úřadu, do jehož obvodu volič náleží, datum konání voleb, údaj o tom, že je obálka
vydána pro volby do Poslanecké sněmovny; obecní úřad dále uvede číslo volebního
okrsku.
(4) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad materiály definované v odstavci 3 vydá, anebo
zašle voliči nejpozději 25 dnů přede dnem voleb na adresu uvedenou voličem v žádosti podle
odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě způsobem v místě obvyklým, doručuje-li se do
zahraničí.
(5) Identifikační lístek obsahuje:
označení obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu,
číslo identifikačního lístku,
údaj o tom, že je identifikační lístek vydán pro volby do Poslanecké sněmovny,
datum konání voleb,
označení volebního kraje nebo volebního obvodu,
kolonky pro podpis, jméno, popřípadě jména, a příjmení voliče, datum narození a adresu
místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nebo kde má
bydliště mimo území České republiky podle § 6 odst. 5 písm. a),
úřední razítko obce nebo zastupitelského úřadu, jméno, popřípadě jména, a příjmení
úřední osoby a její podpis,
text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a že v den hlasování je
občanem České republiky.
(6) Korespondenčně nelze hlasovat ve volbách do Senátu a ve volbách do Poslanecké
sněmovny konaných v návaznosti na rozpuštění Poslanecké sněmovny (§ 55).

§ 19b
Způsob korespondenčního hlasování
(1) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku a vyplněný
a podepsaný identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Pokud volič požádal
o vydání voličského průkazu a korespondenčně hlasuje, vloží do doručovací obálky i voličský
průkaz. Doručovací obálku se zalepeným spojem volič zašle nebo osobně předá obecnímu
úřadu nebo zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve stálém seznamu nebo zvláštním
seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a). O převzetí doručovací obálky, kterou volič
osobně předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, vydá tento úřad voliči písemné
potvrzení.
(2) Obecní úřad doručovací obálky roztřídí pro jednotlivé okrskové volební komise podle
čísla volebního okrsku vyznačeného na doručovací obálce. Do doby předání obálek okrskové
volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi uloží obecní úřad nebo zastupitelský
úřad všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za tímto účelem vyhradí
starosta nebo vedoucí zastupitelského úřadu; o všech těchto doručovacích obálkách vede tento
úřad evidenci.
(3) Do výsledku hlasování se započítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které byly
doručeny příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení
hlasování.
(4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 příslušnému obecnímu
úřadu nebo zastupitelskému úřadu, předá tento úřad okrskové volební komisi nebo zvláštní
okrskové volební komisi nejpozději do ukončení hlasování na území České republiky. Na
doručovací obálky doručené obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu po zahájení
hlasování vyznačí tento úřad datum a hodinu doručení a uloží je nerozlepené k volební
dokumentaci; obdobně postupuje, nejsou-li na doručovací obálce všechny údaje podle § 6b
odst. 3.
(5) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise po ukončení
hlasování na území České republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky,
které byly okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi předány příslušným
obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku voliče
učiní okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam
ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného podle § 6 odst. 5 písm. a) o
tom, že volič hlasoval korespondenčně; zvláštní okrsková volební komise dále zaznamená, do
jakého volebního kraje nebo volebního obvodu volič hlasoval; identifikační lístek přiloží
k tomuto výpisu a úřední obálku vhodí do volební schránky. Neobsahuje-li doručovací obálka
identifikační lístek, nejsou-li na identifikačním lístku vyplněny všechny údaje nebo není-li
podepsán, anebo je-li v doručovací obálce více úředních obálek nebo více identifikačních
lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise takovou doručovací
obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a
identifikačním lístkem odloží s vyznačením důvodů takového postupu k volební dokumentaci.
(6) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise podle
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu
vedeného podle § 6 odst. 5 písm. a) zjistí, že volič již hlasoval ve volební místnosti, odloží
doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla zachována tajnost
hlasování, a identifikačním lístkem s vyznačením důvodu takového postupu k volební
dokumentaci; v případě, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise
obdrží od téhož voliče další doručovací obálku ve lhůtě podle odstavce 3, odloží tímto
způsobem všechny doručovací obálky, které obdrží od tohoto voliče; obdobně postupuje,
pokud z poznámky ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného podle § 6

odst. 5 písm. a) zjistí, že voliči byl vydán voličský průkaz a volič ho nevložil do doručovací
obálky, popřípadě je u voliče poznámka o zápise do zvláštního seznamu vedeného obecním
úřadem.
§ 39
Hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z
kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv. Podle věty druhé se obdobně postupuje při úpravě hlasovacího lístku při
korespondenčním hlasování.
§ 55
(1) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů,
§ 6 odst. 5 písm. a) na 40 dnů, § 27 na 5 dnů, § 14c písm. c) na 30 dnů, § 14c písm. d) na 10 dnů, §
14c písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty první na
15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty čtvrté na 9 dnů, § 16 odst. 1 na 11 dnů,
§ 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na 34 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro
výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro odstranění závad na 26 dnů, § 33
odst. 2 a 3 na 25 dnů, § 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst.
5 věty první na 24 hodin, § 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, lhůta 40 dnů v § 6 odst. 6 se mění
na lhůtu 30 dnů a lhůta 30 dnů v § 6 odst. 6 se mění na lhůtu 20 dnů, mění se počátek doby
podle § 16 odst. 4 na 11 dnů a mění se lhůta podle § 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34
dnů.
(2) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se nepoužije;
vedoucí zastupitelského úřadu zajistí tisk hlasovacího lístku nebo jeho rozmnožení v dostatečném
množství před zahájením voleb.

Platné znění zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 13
Obecní úřad
Obecní úřad
a) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné
prostředky,
b) vede zvláštní seznam voličů (§ 32),
c) vydává voličský průkaz (§ 33),
d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo
nahlásí nejpozději do 9 dnů přede dnem volby prezidenta pověřenému obecnímu úřadu,
e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce a volebního
okrsku,
f) předává okrskovým volebním komisím výpisy ze stálého seznamu voličů a zvláštního seznamu
voličů,
g) archivuje volební dokumentaci převzatou od okrskové volební komise,
h) vydává podklady pro korespondenční volbu (§ 33a),
hi) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 16
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení
volby prezidenta,
b) vede zvláštní seznam voličů (§ 31),
c) vydává voličský průkaz (§ 33),
d) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání volby prezidenta, o
možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu
hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
f) zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků,

g) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a
potřebné pracovní síly,
h) vydává podklady pro korespondenční volbu (§ 33a),
hi) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 33a
Žádost o korespondenční hlasování
(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde je zapsán
ve stálém seznamu, ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem podle § 31
nebo ve zvláštním seznamu vedeném podle § 32, může hlasovat korespondenčně za podmínek
stanovených tímto zákonem.
(2) Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování ode dne
vyhlášení voleb osobně nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem
voliče, dále prostřednictvím elektronického podání opatřeného zaručeným elektronickým
podpisem či datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost musí obsahovat
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu voliče, na kterou mu budou
hlasovací lístky zaslány. Žádost musí být doručena nejpozději 35 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu nebo ve zvláštním seznamu vedeném
podle § 32, nebo zastupitelskému úřadu, kde je volič zapsán ve zvláštním seznamu vedeném
podle § 31. Žádosti neobsahující povinné náležitosti nebo doručené po lhůtě příslušný obecní
úřad nebo zastupitelský úřad odmítne a o tomto odmítnutí písemně vyrozumí žadatele.
(3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad vydá, anebo zašle voliči:
hlasovací lístky,
identifikační lístek podle odstavce 5,
prázdnou obálkou opatřenou úředním razítkem (dále jen „úřední obálka“), a
doručovací obálku, na které obecní úřad nebo zastupitelský úřad vyznačí heslo
„Volby-korespondenční hlasování“, adresu obecního úřadu nebo zastupitelského
úřadu, do jehož obvodu volič náleží, druh a datum konání voleb; obecní úřad dále
uvede číslo volebního okrsku.
(4) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad materiály definované v odstavci 3 vydá, anebo
zašle voliči nejpozději 25 dnů přede dnem voleb na adresu uvedenou voličem v žádosti podle
odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě způsobem v místě obvyklým, doručuje-li se do
zahraničí.
(5) Identifikační lístek obsahuje
označení obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu,
číslo identifikačního lístku,
údaj o tom, že je identifikační lístek vydán pro volbu prezidenta republiky,
datum konání voleb,
kolonky pro podpis, jméno, popřípadě jména, a příjmení voliče, datum narození a adresu
místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nebo kde má
bydliště mimo území České republiky podle § 31,
úřední razítko obce nebo zastupitelského úřadu, jméno, popřípadě jména, a příjmení
úřední osoby a její podpis,
g)
text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a že v den
hlasování
je občanem České republiky.

§ 42a
Způsob korespondenčního hlasování
(1) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku a vyplněný
a podepsaný identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Pokud volič požádal
o vydání voličského průkazu a korespondenčně hlasuje, vloží do doručovací obálky i voličský
průkaz. Doručovací obálku se zalepeným spojem volič zašle nebo osobně předá obecnímu
úřadu, u kterého je veden ve stálém seznamu nebo zvláštním seznamu vedeném podle § 32,
nebo zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve zvláštním seznamu vedeném podle § 31. O
převzetí doručovací obálky, kterou volič osobně předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému
úřadu, vydá tento úřad voliči písemné potvrzení.
(2) Obecní úřad doručovací obálky roztřídí pro jednotlivé okrskové volební komise podle
čísla volebního okrsku vyznačeného na doručovací obálce. Do doby předání obálek okrskové
volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi uloží obecní úřad nebo zastupitelský
úřad všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za tímto účelem vyhradí
starosta nebo vedoucí zastupitelského úřadu; o všech těchto doručovacích obálkách vede tento
úřad evidenci.
(3) Do výsledku hlasování se započítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které byly
doručeny příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení
hlasování.
(4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 příslušnému obecnímu
úřadu nebo zastupitelskému úřadu, předá tento úřad okrskové volební komisi nebo zvláštní
okrskové volební komisi nejpozději do ukončení hlasování na území České republiky. Na
doručovací obálky doručené obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu po zahájení
hlasování vyznačí tento úřad datum a hodinu doručení a uloží je nerozlepené k volební
dokumentaci; obdobně postupuje, nejsou-li na doručovací obálce všechny údaje podle § 43
odst. 3..
(5) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise po ukončení
hlasování na území České republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky,
které byly okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi předány příslušným
obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku voliče
učiní okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam
ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného podle § 31 nebo § 32 o tom,
že volič hlasoval korespondenčně; identifikační lístek přiloží k tomuto výpisu a úřední obálku
vhodí do volební schránky. Neobsahuje-li doručovací obálka identifikační lístek, nejsou-li na
identifikačním lístku vyplněny všechny údaje nebo není-li podepsán, anebo je-li v doručovací
obálce více úředních obálek nebo více identifikačních lístků, okrsková volební komise nebo
zvláštní okrsková volební komise takovou doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou
přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem odloží s vyznačením
důvodů takového postupu k volební dokumentaci.
(6) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu vedeného
podle § 31 nebo § 32 zjistí, že volič již hlasoval ve volební místnosti, odloží doručovací obálku
spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a identifikačním
lístkem s vyznačením důvodu takového postupu k volební dokumentaci; v případě, že
okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise obdrží od téhož voliče další
doručovací obálku ve lhůtě podle odstavce 3, odloží tímto způsobem všechny doručovací
obálky, které obdrží od tohoto voliče; obdobně postupuje, pokud z poznámky ve výpisu ze
stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného podle § 31 nebo § 32 zjistí, že voliči byl

vydán voličský průkaz a volič ho nevložil do doručovací obálky, popřípadě je u voliče
poznámka o zápise do zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem.
§ 52
Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku předseda
okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o
průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování v datové podobě
na technickém nosiči dat, 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 zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku v elektronické podobě
včetně výsledku hlasování v datové podobě neprodleně Českému statistickému úřadu
prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.
(3) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen
okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve
volebním okrsku, 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, jejichž
oprava je možná pouze s využitím podkladů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a
výsledku hlasování ve volebním okrsku odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání
nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.
(4) Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním
okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku
odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku
hlasování ve zvláštním volebním okrsku.
(5) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží
předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda
zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise od Českého
statistického úřadu doklad ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledek
hlasování ve volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat
bezchybně. Předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové
volební komise obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou
technikou. Český statistický úřad vydá pokyn, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková
volební komise může své zasedání ve druhý den volby prezidenta ukončit. Tím není dotčen § 58.
(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
podle § 47, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek
volby prezidenta zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po
uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku
nepřihlíží.
(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 stálého seznamu, výpis ze zvláštního seznamu nebo výpis ze zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem, dokumenty spojené s korespondenční volbou, doklad o
převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o provedené kontrole. 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 Ministerstvu zahraničních věcí.
§ 56
Druhé kolo volby prezidenta
(1) V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54,
zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního
kola volby prezidenta v místě a době podle § 2.
(2) Do druhého kola volby prezidenta postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
volby prezidenta nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se na prvním
místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů,
postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v
počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém
místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z
druhého místa.
(3) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný
za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá,
postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal
další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy,
účastní-li se ho pouze jeden kandidát.
(4) Ministerstvo vnitra zveřejní neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v § 27 odst. 1 na
svých internetových stránkách určených pro volby informaci o kandidátech, kteří postoupili do
druhého kola volby prezidenta.
(5) Při tisku hlasovacích lístků pro druhé kolo volby prezidenta se postupuje podle § 28 odst.
3 a 4 s tím, že hlasovací lístky všech kandidátů z prvního kola volby prezidenta budou vytištěny s
označením „druhé kolo volby prezidenta“. Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra
prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly
doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Okrskové volební komise před
zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Volič
obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. Pro hlasování ve zvláštních
volebních okrscích se použijí hlasovací lístky postupujících kandidátů z prvního kola volby
prezidenta a opatří se otiskem razítka s textem „2. kolo“.
(6) Pro druhé kolo volby prezidenta se použijí ustanovení tohoto zákona přiměřeně.
(7) Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby
prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více,
prezident republiky není zvolen.
(8) V druhém kole volby prezidenta republiky nelze korespondenčně hlasovat.

Platné znění zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., s
vyznačením navrhovaných změn:
§2
(1) Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného,
rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
(2) Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.
(3) Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.
(4) Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých
volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle zvláštního právního
předpisu.1a)
(5) Hlasování při volbě do Evropského parlamentu mimo území České republiky
probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu
1b) (dále jen „zvláštní volební okrsek“).
§3
(1) Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období
Evropského parlamentu.
(2) Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky pro území České
republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen
"Rada") nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve
Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v
níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno.
(3) Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, jimiž
jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve
druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto
zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.
(4) Volby do Evropského parlamentu se mimo území České republiky konají ve 2 dnech,
kterými jsou
a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin
místního času, jde-li o hlasování v místě podle § 2 odst. 5, v němž nastává shodně
označený hodinový čas později o více jak 4 hodiny ve srovnání s hodinovým časem
na území České republiky,
b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a
sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času,
jde-li o hlasování v místě podle § 2 odst. 5, v němž nastává shodně označený
hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území
České republiky,
c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a

sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 14. 00 hodin místního času,
jde-li o hlasování v ostatních místech podle § 2 odst. 5.
§5
Právo volit
(1) Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen "volič").
(1) Právo volit do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a na území České republiky dále občan jiného
členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45
dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky
(dále jen "volič").
(2) Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České
republiky jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,3)
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).
(3) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

§7
(1) Volebními orgány pro volby do Evropského parlamentu jsou
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo zahraničních věcí,
d) zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného
honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen "zastupitelský úřad"),
e) Český statistický úřad,
f) krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"),
g) pověřený obecní úřad,5) v hlavním městě Praze úřady městských částí, ve městech Brno, Ostrava
a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů (dále jen "pověřený obecní úřad"),
h) obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad
městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad"),
i) starosta obce, města, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které
není územně členěno, (dále jen "starosta"),

j) starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu,
k) ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "ředitel krajského
úřadu"),
l) okrsková volební komise-,.
m) zvláštní volební okrsková komise.
§ 10
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí plní úkoly při vedení zvláštního seznamu voličů podle
zvláštního právního předpisu.8)
Ministerstvo zahraničních věcí:
a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení voleb do
Evropského parlamentu mimo území České republiky,
b) předává zvláštní seznamy voličů vedené zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra na
technickém nosiči dat,
c) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje vytvoření jednotného systému
elektronických komunikací pro přenos dat mezi zastupitelskými úřady a
Ministerstvem zahraničních věcí,
d) předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení 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,
f) předává zvláštní okrskové volební komisi písemný doklad převzatý od Českého
statistického úřadu ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky ze
zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
g) po zjištění celkového výsledku voleb do Evropského parlamentu předává Ministerstvu
vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady,
h) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 11
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) vede zvláštní seznam voličů podle zvláštního právního předpisu,8)
b) vydává voličské průkazy (§ 30b),
c) zajišťuje podle místních podmínek informování o době a místě konání voleb do Evropského
parlamentu na území České republiky, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a vydání

voličského průkazu, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
d) plní další úkoly podle tohoto zákona,
e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
f) zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků,
g) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a
potřebné pracovní síly.
§ 12
Český statistický úřad
(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků
voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení nutného pro zpracování a
poskytování výsledků voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.
(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na
pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů a u Státní volební komise a spolupracuje
přitom s Ministerstvem vnitra a obecními úřady,
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na
pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u Státní volební komise a u
Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
zahraničních věcí a obecními úřady,
b) zpracuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu a zápis o výsledku voleb (§ 49 odst.
1) a předá je Státní volební komisi,
c) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování výsledků voleb,
d) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu
pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Evropského parlamentu a potřebný počet
dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb, provádí jejich školení a
vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,
e) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování
výsledků hlasování,
f) vydá okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že
výsledky z volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
g) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a
koalic,
h) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách podaných v České republice Ministerstvu
vnitra,

i) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při
zpracování výsledků voleb,
j) předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do
úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich
zpracování,
k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu poskytuje na vyžádání
informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.
(3) Zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. d),
je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 41),
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém
nosiči,
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a k předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise v druhý den voleb (§ 45 odst. 3),
e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky,
f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb.
§ 15
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 27),
b) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného členského státu,
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu,
c) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo
nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,
d) zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po zápisu do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu informaci, že volič, který byl dosud pro volby do Evropského
parlamentu veden ve volební evidenci tohoto členského státu, projevil vůli hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu na území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu
tohoto úřadu, zařazen do seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
e) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné
prostředky,
f) vydává voličské průkazy (§ 30b),

g) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
h) archivuje volební dokumentaci,
i) vede zvláštní seznam voličů (§ 30a),
j) předává okrskovým volebním komisím výpisy ze stálého seznamu voličů a zvláštního
seznamu voličů,
ik) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad pro účely vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 9 odst. 3 až 9.
(3) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a
informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.
§ 19a
Zvláštní okrsková volební komise
(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem voleb do
Evropského parlamentu předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou
občany, v den složení slibu dosáhli věku 18 let, nenastala u nich překážka v právu volit podle
§ 5 odst. 2, nejsou kandidáty pro volby do Evropského parlamentu a ovládají český jazyk.
Nejnižší počet členů zvláštní okrskové volební komise je 3. Do tohoto počtu se započítává i
zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18
dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební komise. Poklesne-li v průběhu voleb do
Evropského parlamentu počet členů zvláštní okrskové volební komise pod minimální
stanovený počet, 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. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění
těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce
složením slibu podle § 18 odst. 5. Členství ve zvláštní okrskové volební komisi zaniká z
důvodů a
způsobem podle § 18 odst. 6.
(2) Zvláštní okrsková volební komise
a) zajišťuje hlasování ve zvláštním volebním okrsku, dozírá na jeho průběh 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 Ministerstvu

zahraničních věcí.
§ 26
Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí Ministerstvo vnitra tisk hlasovacích lístků.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uvedeno číslo vylosované podle § 23 odst. 8,
nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, státní občanství,
věk a povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu
kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo
politickému hnutí nebo skutečnost, že 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 může
být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po
výzvě Ministerstva vnitra, která se vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí
Státní volební komise.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže
barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra.
(4) Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských 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. Volič, který hlasuje na
voličský průkaz (§ 30b), obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. Pro volbu ve zvláštních
volebních okrscích Ministerstvo vnitra zajistí zaslání vzorů hlasovacích lístků v elektronické
podobě Ministerstvu zahraničních věcí, které je zašle na zastupitelské úřady nejpozději týden
před začátkem voleb. Zastupitelský úřad zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků. Volič,
který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku nikoli korespondenčním způsobem, obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti. Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím
krajských 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. Volič, který hlasuje na
voličský průkaz (§ 30b), obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. Pro volbu ve zvláštních
volebních okrscích Ministerstvo vnitra zajistí zaslání vzorů hlasovacích lístků v elektronické
podobě Ministerstvu zahraničních věcí, které je zašle na zastupitelské úřady nejpozději týden před
začátkem voleb. Zastupitelský úřad zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků. Volič, který
hlasuje ve zvláštním volebním okrsku nikoli korespondenčním způsobem, obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti.
(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky nepřetiskují;
Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení informace o těchto
chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve všech volebních místnostech s
uvedením správného údaje.
§ 27
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad samostatně pro každé
volby do Evropského parlamentu.
Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů (dále jen „stálý seznam“), ve zvláštním seznamu
voličů vedeném zastupitelským úřadem (dále jen „zvláštní seznam vedený zastupitelským

úřadem“) nebo ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem na území České
republiky (dále jen „zvláštní seznam“). Každý volič může být zapsán pouze v jednom
seznamu voličů. Seznamy voličů pro volby do Evropského parlamentu vedou příslušné
volební orgány samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu.
§ 28
Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(1) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje tak, že do něj
ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese
a) údaje ze stálého seznamu voličů, který vede podle zvláštního právního
předpisu,14)
b) údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů
vedeného podle zvláštního právního předpisu, 14) a to na základě žádosti takového
voliče (§ 29 odst. 3),
c) údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu
podle tohoto zákona požádají (§ 29 odst. 1 a 2),
d) údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt
a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb
do Evropského parlamentu věku 18 let,
e) údaje o občanech jiných členských států, u nichž je v evidenci podle jiného
právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
(2) Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále do 20 dnů
přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky, ale kteří v jeho obvodu
a) vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu,
b) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném
ústavu a zařízení, nebo
c) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí
svobody,15)
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení;
ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu
voličů.
(2) Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyškrtne obecní úřad ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu sestaveného podle odstavce 1 a podle ustanovení §
30a odstavce 1 voliče, kteří
a) požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu (§ 11),
b) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným
obecním úřadem podle ustanovení § 30a odstavce 1.
(3) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne
obecní úřad voliče, kteří
a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském
státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,
b) požádali o vydání voličského průkazu (§ 30),
c) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle
odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali žádost o

zápis do tohoto seznamu,
d) zemřeli, nebo
e) po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce
1 písm. a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o
vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad
voliči na jeho žádost potvrzení.
(3) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
vyškrtne obecní úřad voliče, kteří
a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském
státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,
b) požádali o vydání voličského průkazu (§ 30b),
c) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle
odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali žádost o
zápis do tohoto seznamu,
d) zemřeli, nebo
e) po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce
1 písm. a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o
vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad
voliči na jeho žádost potvrzení.
(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše
obecní úřad voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu podle odstavce 4 písm. e).
(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše
obecní úřad voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu podle odstavce 3 písm. e).

§ 30
Voličský průkaz
(1) Voličský průkaz vydává
a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento
seznam veden,
b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním
obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže

plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič
požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.
(3) Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v
jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem
Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem vede zastupitelský úřad podle jiného
právního předpisu15).
„§ 30a
Zvláštní seznam
(1) Zvláštní seznam vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu
přihlášen k trvalému pobytu15a), popřípadě nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, a je
a) ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci, nebo
b) ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody15b) v obci.
(2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 na základě
údajů poskytnutých osobou stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení předaných
nejpozději 4 dny před začátkem hlasování.
(3) Osoba stojící v čele 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, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.
Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, příjmení, datum narození, důvod zápisu do
zvláštního seznamu, adresa místa trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku,
ve kterém bude volit. V poznámce se uvede osoba, která dala k zápisu do zvláštního seznamu
podnět. Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za
podmínek podle § 9 odst. 3 až 6.
(4) Zvláštní seznam uzavře obecní úřad 2 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu. Výpisy z něho obsahující údaje ze základního registru obyvatel a z informačního
systému evidence obyvatel obecní úřad předá v den voleb před zahájením hlasování
okrskovým volebním komisím.
(5) Do výpisu ze zvláštního seznamu zapíše ve dny voleb okrsková volební komise
voliče, který volí na voličský průkaz (§ 30b).

§ 30b
Žádost o voličský průkaz
(1) Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb
požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní
seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým
podpisem nebo ve formě datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost
musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Osobně lze požádat o vydání
voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.
(2) Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého
pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na
kterou má být voličský průkaz zaslán.
(3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou
určeny pro volby do Evropského parlamentu, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá
osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území
České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím
uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a
do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských
průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní
okrskovou volební komisi.
(4) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v
zahraničí.

§ 30c
Žádost o korespondenční hlasování
(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde je zapsán ve
stálém seznamu nebo ve zvláštním seznamu vedeném podle § 30 nebo § 30a, může hlasovat
korespondenčně za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování ode
dne vyhlášení voleb osobně nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem
voliče, dále prostřednictvím elektronického podání opatřeného zaručeným elektronickým
podpisem či datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost musí obsahovat
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu voliče, na kterou mu budou
hlasovací lístky zaslány. Žádost musí být uplatněna nebo doručena nejpozději 35 dnů přede
dnem voleb obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu nebo ve zvláštním
seznamu vedeném podle § 30a, nebo zastupitelskému úřadu, kde je volič zapsán ve zvláštním
seznamu vedeném podle § 30. Žádosti neobsahující povinné náležitosti nebo doručené po lhůtě

příslušný obecní úřad nebo zastupitelský úřad odmítne a o tomto odmítnutí písemně
vyrozumí žadatele.
(3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad vydá, anebo zašle voliči:
hlasovací lístky,
identifikační lístek podle odstavce 5,
prázdnou obálkou opatřenou úředním razítkem (dále jen „úřední obálka“),
doručovací obálku, na které obecní úřad nebo zastupitelský úřad vyznačí heslo
„Volby-korespondenční hlasování“, adresu obecního úřadu nebo zastupitelského
úřadu, do jehož obvodu volič náleží, datum konání voleb; obecní úřad dále uvede
číslo volebního okrsku,
(4) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad materiály definované v odstavci 3 vydá,
anebo zašle voliči nejpozději 25 dnů přede dnem voleb na adresu uvedenou voličem v žádosti
podle odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě způsobem v místě obvyklým, doručuje-li se do
zahraničí.
(5) Identifikační lístek obsahuje
označení obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu,
číslo identifikačního lístku,
údaj o tom, že je identifikační lístek vydán pro volby do Evropského parlamentu,
datum konání voleb,
kolonky pro podpis, jméno, popřípadě jména, a příjmení voliče, datum narození a adresu
místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nebo kde má
bydliště mimo území České republiky zapsané ve zvláštním seznamu vedeném
zastupitelským úřadem podle § 30,
úřední razítko obce nebo zastupitelského úřadu, jméno, popřípadě jména, a příjmení
úřední osoby a její podpis,
g) text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a že v den hlasování je
občanem České republiky.
§ 31
Obecní úřad 2 dny přede dnem voleb uzavře seznam voličů pro volby do Evropského
parlamentu a jeho kopie obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí (dále jen "výpis
ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu") předá okrskovým volebním komisím.
§ 33
Volební místnost
(1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České
republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.
(2) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou,
přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek
opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka") úředních obálek, psacími potřebami,
výpisy ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a tímto zákonem, který musí být voličům
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie. Konají-li se
volby do Evropského parlamentu současně s jiným druhem voleb, je třeba při vybavování volební
místnosti k této skutečnosti přihlédnout (§ 64).

(3) 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.
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta nebo
informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě
původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb, a to v
českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a informace o základních zásadách hlasování
do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské
unie.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy.
Konají-li se volby do Evropského parlamentu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka
pro volby do Evropského parlamentu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby.
(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou,
dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek
opatřených otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu, psacími potřebami, výpisem ze
zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a tímto zákonem, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým
státním znakem a zvláštními prostory pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené
otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost
hlasování. Počet těchto prostorů 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“, informace o vzdání se kandidatury,
popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byly doručeny do 24 hodin před
zahájením voleb, a informace o tiskových chybách s uvedením správného údaje.
§ 36
Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili
do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem17) (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem.18) Volič, který
je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a
občanství jiného členského státu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského
parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu
okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského
státu, nebude mu hlasování umožněno.
(5) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková

volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud
předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) § 28 odst. 3 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku.
(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání
totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 vět první a druhé tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voliče
do tohoto výpisu dopíše.
(7) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s
voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.
(8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 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, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při
hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
§ 37a
Způsob korespondenčního hlasování
(1) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku a vyplněný
a podepsaný identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Pokud volič požádal
o vydání voličského průkazu a korespondenčně hlasuje, vloží do doručovací obálky i voličský
průkaz. Doručovací obálku se zalepeným spojem volič zašle nebo osobně předá obecnímu
úřadu nebo zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve stálém seznamu nebo zvláštním
seznamu vedeném podle § 30 nebo § 30a. O převzetí doručovací obálky, kterou volič osobně
předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, vydá tento úřad voliči písemné
potvrzení.
(2) Obecní úřad doručovací obálky roztřídí pro jednotlivé okrskové volební komise podle
čísla volebního okrsku vyznačeného na doručovací obálce. Do doby předání obálek okrskové
volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi uloží obecní úřad nebo zastupitelský
úřad všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za tímto účelem vyhradí
starosta nebo vedoucí zastupitelského úřadu; o všech těchto doručovacích obálkách vede tento
úřad evidenci.
(3) Do výsledku hlasování se započítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které byly
doručeny příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení
hlasování.
(4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 příslušnému obecnímu
úřadu nebo zastupitelskému úřadu, předá tento úřad okrskové volební komisi nebo zvláštní
okrskové volební komisi nejpozději do ukončení hlasování na území České republiky. Na
doručovací obálky doručené obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu po zahájení
hlasování vyznačí tento úřad datum a hodinu doručení a uloží je nerozlepené k volební
dokumentaci; obdobně postupuje, nejsou-li na doručovací obálce všechny údaje podle § 30a.
(5) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise po ukončení

hlasování na území České republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky,
které byly okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi předány příslušným
obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku voliče
učiní okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam
ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem
podle § 30 nebo zvláštního seznamu podle § 30a o tom, že volič hlasoval korespondenčně;
identifikační lístek přiloží k tomuto výpisu a úřední obálku vhodí do volební schránky.
Neobsahuje-li doručovací obálka identifikační lístek, nejsou-li na identifikačním lístku
vyplněny všechny údaje nebo není-li podepsán, je-li v doručovací obálce více úředních obálek
nebo více identifikačních lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební
komise takovou doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla
zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem odloží s vyznačením důvodů takového
postupu k volební dokumentaci.
(6) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise podle
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským
úřadem podle § 30 anebo zvláštního seznamu vedeného podle § 30a zjistí, že volič již hlasoval
ve volební místnosti, odloží doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby
byla zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem s vyznačením důvodu takového
postupu k volební dokumentaci; v případě, že okrsková volební komise nebo zvláštní
okrsková volební komise obdrží od téhož voliče další doručovací obálku ve lhůtě podle
odstavce 3, odloží tímto způsobem všechny doručovací obálky, které obdrží od tohoto voliče;
obdobně postupuje, pokud z poznámky ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem podle § 30 zjistí, že voliči byl vydán voličský
průkaz a volič ho nevložil do doručovací obálky, popřípadě je u voliče poznámka o zápise do
zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem.
§ 42
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
(1) Po ukončení hlasování podle § 40 dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé
nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání
přednostních hlasů, a úřední obálky; poté dá otevřít volební schránku a v případě, že bylo
okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební
schránky, přenosnou volební schránku.
(2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volebních schránek a
obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací
lístky, které byly nalezeny ve volební schránce a v přenosné volební schránce bez úřední obálky.
Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze
seznamu pro volby do Evropského parlamentu.
(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte
hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice,
přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány
jednotlivým kandidátům.
(4) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda
okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí
(1) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba
stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.
(2) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá
předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise zabezpečit
zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke
sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky; poté dá otevřít volební schránku a v případě, že
bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné
volební schránky, přenosnou volební schránku.
(3) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyjme úřední obálky s
hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na
výslovnou žádost jednotlivých voličů použito 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 než 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 a zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se
záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu nebo ze zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem.
(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a zvláštní
okrsková volební komise posoudí hlasovací lístky a sečte hlasovací lístky, které byly
odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné
hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.
(5) Každý člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise může
nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní
okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 43
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové
hlasovací lístky, na nichž jsou jména nebo příjmení kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K
takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží.
(2) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je přetržený
nebo který není vložen do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků. Při souběhu voleb do Evropského parlamentu s jiným druhem voleb je
neplatný hlasovací lístek, který byl odevzdán do volební schránky pro jiný druh voleb (§ 64).
(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební
komise.

§ 44
Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku
hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže 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 prodloužení s
uvedením důvodů,
b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze seznamu pro volby do
Evropského parlamentu,
c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d) počet odevzdaných úředních obálek,
e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a
počet platných hlasů celkem,
f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
g) v samostatné příloze k zápisu stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové
volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné odůvodnění.
(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise využije potřebný
počet nepoužitých 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.
(4) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku
hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové
vybavení dodané Českým statistickým úřadem.
Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku
(1) Okrsková volební komise a 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; jestliže některý z členů této komise podpis
odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápisu okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise o průběhu
a výsledku hlasování se uvede
a) identifikace volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku,
b) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo
prodloužení s uvedením důvodů,

c) celkový počet osob ve volebním okrsku nebo ve zvláštním volebním okrsku zapsaný
do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu, nebo ze zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem,
d) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
e) počet odevzdaných úředních obálek,
f) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici a počet platných hlasů celkem,
g) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
h) stručný obsah oznámení a stížností, 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. g) okrsková volební komise nebo zvláštní
okrskové volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po
ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání
přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní
okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo zvláštní
okrskové volební komise.
(4) Využije-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 dat počítač, použije programové vybavení dodané Českým statistickým
úřadem.
§ 45
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) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou
v případě, že 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, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených 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 obdrží
předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve
formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího
zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební
komise může své zasedání ukončit. Tím není dotčen § 50.
(4) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti
podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle

odstavce 2, může být celkový výsledek voleb zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí
této lhůty se již k výsledku hlasování z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.
(5) Okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu pro
volby do Evropského parlamentu, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a
případný zápis o kontrole provedené Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem. Okrsková
volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy
obecnímu úřadu.
(6) Odstavce 1 až 5 se použijí obdobně pro zvláštní okrskové volební komise.

§ 47
Postup do skrutinia
(1) Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků u pověřených obecních
úřadů podle § 45 zjistí Český statistický úřad celkový počet platných hlasů, které byly odevzdány
pro všechny politické strany, politická hnutí a koalice.
(1) Český statistický úřad na pracovištích u pověřených obecních úřadů a na pracovišti
Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí převezme výsledky hlasování za
všechny volební okrsky a zvláštní volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě
odevzdány výsledky hlasování podle § 44; zpracuje celkový výsledek voleb a vyhotoví zápis o
výsledku voleb do Evropského parlamentu.
(2) Do skrutinia postupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice, která získala
alespoň 5 % z celkového počtu odevzdaných platných hlasů.
§ 50
Ukončení činnosti okrskové volební komise
Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb
do Evropského parlamentu Státní volební komisí.
Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise je ukončena
patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku voleb do Evropského parlamentu Státní
volební komisí.

§ 61
Nároky členů okrskových volebních komisí
Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.Člen okrskové
volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má
nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není
v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný,
přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Nároky členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí
Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní
odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise,
který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební
volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny
ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební
komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním
poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu
funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

§ 70
Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
a) postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského
parlamentu,
b) v dohodě s Českým statistickým úřadem
1. postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin 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,
2. postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků,
3. postup Ministerstva vnitra, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích
lístků a ostatní volební dokumentace,
4. vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, identifikačního lístku pro korespondenční volbu,
voličského průkazu, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a dalších volebních dokumentů,
c) v dohodě s Ministerstvem financí bližší podmínky způsobu složení a vrácení příspěvku,
d) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny
za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální
náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise podle § 61.
d) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní
odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise,
způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce
člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise podle § 61.
______
1b) § 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
8) § 6 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.
15) § 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.
15) § 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o
změněn a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
15b) § 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

