PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2021
VIII. volební období
________________________________________________________________

Pozměňovací návrh

poslankyně Ing. Karly Šlechtové

k pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení ústavně právního výboru č. 264 ze
dne 17. března 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1170/1)
________________________________________________________________

1. V článku I se před bod 1 vkládají nové body 1 až 6, které znějí:
„1. Za § 23 se vkládají nové § 23a až 23d, které včetně nadpisů znějí:
„Korespondenční hlasování
§ 23a
Podmínky korespondenčního hlasování
(1) Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a),
může v příslušném zvláštním volebním okrsku využít korespondenční hlasování na území
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spadajícím do tohoto okrsku. Korespondenčním hlasováním lze hlasovat pouze při volbách do
Poslanecké sněmovny.
(2) Žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování může volič podat ode
dne vyhlášení voleb u zastupitelského úřadu, u kterého je zapsán ve zvláštním seznamu.
(3) Žádost podle odstavce 2 lze podat osobně, a to i prostřednictvím osoby, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, do 2 dnů přede dnem voleb, nebo
písemně s doručením do 35 dnů přede dnem voleb prostřednictvím datové schránky voliče nebo
podepsanou úředně ověřeným podpisem voliče.
(4) Žádost podle odstavce 2 musí obsahovat tyto údaje o voliči:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresu, kde má volič bydliště mimo území České republiky, a
d) adresu v příslušném zvláštním volebním okrsku, na kterou mají být písemnosti ke
korespondenčnímu hlasování zaslány, popřípadě údaj o tom, že si volič převezme
písemnosti u zastupitelského úřadu sám nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.
(5) Volič, který podal žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování,
nemůže být až do ukončení hlasování v příslušných volbách vyškrtnut ze zvláštního seznamu,
s výjimkou případu, kdy je to nutné pro odstranění duplicit mezi zvláštními seznamy.
(6) Voliči, který podal žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování,
nelze pro dané volby vydat voličský průkaz. Byl-li voliči v době podání žádosti o vydání
písemností ke korespondenčnímu hlasování voličský průkaz pro dané volby již vydán, nelze
mu vydat písemnosti ke korespondenčnímu hlasování.
§ 23b
Vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování
(1) Na žádost podle § 23a odst. 2 zašle zastupitelský úřad nejpozději 25 dnů přede dnem
voleb voliči identifikační lístek, úřední obálku, doručovací obálku a informaci o způsobu
hlasování včetně odkazu na internetové stránky podle § 23c odst. 1. Pokud o to volič požádal
nebo neuvedl adresu pro doručení, anebo v případě žádosti osobně podané nebo písemně
doručené méně než 35 dnů přede dnem voleb, vydá zastupitelský úřad tyto písemnosti osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.
(2) Identifikační lístek pro korespondenční hlasování obsahuje
a) označení zastupitelského úřadu,
b) číslo identifikačního lístku,
c) datum konání voleb do Poslanecké sněmovny,
d) jméno a příjmení voliče, datum narození a adresu místa, kde má bydliště mimo území
České republiky,
e) otisk úředního razítka zastupitelského úřadu, jméno a příjmení zaměstnance zařazeného
v zastupitelském úřadu a jeho podpis,
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f) text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a místo pro podpis voliče.
(3) Doručovací obálka je opatřena adresou zastupitelského úřadu, číslem zvláštního
volebního okrsku a textem „Volby do Poslanecké sněmovny – korespondenční hlasování“.
(4) Vydání písemností pro korespondenční hlasování poznamená zastupitelský úřad do
zvláštního seznamu k údajům o voliči, kterého ve zvláštním seznamu vede. Tento údaj se uvede
také ve výpisu ze zvláštního seznamu.
§ 23c
Korespondenční hlasování
(1) Hlasovací lístek pro korespondenční hlasování si volič vytiskne z elektronické verze
hlasovacího lístku přístupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
(2) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Do doručovací obálky volič vloží jím
podepsaný identifikační lístek a úřední obálku. Zalepenou doručovací obálku volič zašle
zastupitelskému úřadu, u kterého je zapsán ve zvláštním seznamu.
(3) Doručenou doručovací obálku označí zastupitelský úřad časem přijetí a do předání
zvláštní okrskové volební komisi ji uchovává nerozlepenou na bezpečném místě, které za tímto
účelem vyhradí vedoucí zastupitelského úřadu.
(4) Zvláštní okrskové volební komisi předá zastupitelský úřad doručovací obálky, které
byly doručeny nejpozději do ukončení hlasování ve zvláštním volebním okrsku. O předání se
vyhotoví záznam, který podepisuje vedoucí zastupitelského úřadu a předseda zvláštní okrskové
volební komise. Zvláštní okrsková volební komise v době od předání doručovacích obálek
zastupitelským úřadem do doby zahájení sčítání hlasů zabezpečí převzaté doručovací obálky
proti neoprávněnému nakládání.
(5) Doručovací obálky doručené po lhůtě podle odstavce 4 odloží zastupitelský úřad
nerozlepené k volební dokumentaci.
§ 23d
Postup zvláštní okrskové volební komise v souvislosti s korespondenčním hlasováním
(1) Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování před zahájením sčítání
hlasů otevře doručovací obálky. Zvláštní okrsková volební komise přihlíží pouze k obsahu
doručovací obálky podle § 23c odst. 2.
(2) Zvláštní okrsková volební komise odloží doručovací obálku a její obsah, jestliže
a) v doručovací obálce není identifikační lístek vydaný příslušným zastupitelským úřadem
nebo úřední obálka,
b) identifikační lístek není podepsán voličem,
c) v doručovací obálce je více úředních obálek nebo více identifikačních lístků, nebo
d) ve výpisu ze zvláštního seznamu je v případě daného voliče uveden záznam podle § 19
odst. 3.
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(3) K obsahu odložených doručovacích obálek zvláštní okrsková komise dále nepřihlíží.
Tyto doručovací obálky se odloží k volební dokumentaci, přičemž zvláštní okrsková volební
komise vyznačí na doručovacích obálkách důvod odložení a přelepí úřední obálky tak, aby byla
zajištěna tajnost hlasování.
(4) U každého voliče, jehož doručovací obálka nebyla odložena, vyznačí zvláštní
okrsková volební komise ve výpisu ze zvláštního seznamu záznam o tom, že volič hlasoval
korespondenčně, a vloží úřední obálku do volební schránky.
(5) Zvláštní okrsková volební komise otevře volební schránku až poté, kdy u všech
doručovacích obálek ukončí postup podle odstavců 1 až 4.“.
2. V § 38 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Zbývající zastupitelské úřady zajistí tisk
nebo rozmnožení hlasovacích lístků podle předloh k tisku hlasovacích lístků podle odstavce 6
v dostatečném množství nejpozději do 24 hodin před zahájením voleb.“
3. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Předlohy k tisku hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování zveřejňuje
Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu poté, kdy jsou
splněny všechny podmínky pro tisk hlasovacích lístků pro příslušný volební kraj. Budou-li
podmínky pro tisk hlasovacích lístků pro příslušný volební kraj splněny až po rozhodnutí soudu
v řízení ve věcech registrace, zveřejní Ministerstvo vnitra informaci o této skutečnosti na svých
internetových stránkách.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
4. V § 42 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) počet voličů, kteří ve zvláštním volebním okrsku hlasovali korespondenčně,“.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

5. V § 42 odst. 3 se text „odstavce 2 písm. f)“ nahrazuje textem „odstavce 2 písm. g)“.

6. V § 46 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) počet voličů, kteří ve volebním kraji hlasovali korespondenčně,“.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).“
Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 7 až 10.

4

2. V článku I se za bod 10 doplňuje nový bod 11, který zní:
„11. „V § 92 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou
a) územní obvody, popřípadě části územních obvodů zastupitelských úřadů, do kterých nelze
žádat o zaslání písemností ke korespondenčnímu hlasování podle § 23a odst. 4 písm. d);
vychází při tom z dostupnosti a podmínek poskytování poštovních služeb na příslušném
území,
b) zastupitelské úřady, kterým jsou dodávány hlasovací lístky v listinné podobě.““
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ODŮVODNĚNÍ

I. OBECNÁ ČÁST

a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
V zahraničí žije dle odhadu Ministerstva zahraničních věcí cca 500 tis. českých občanů, kteří
mají při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky právo volit, nicméně
z objektivních důvodů, zejména s ohledem na velkou geografickou vzdálenost místa jejich
bydliště od místa voleb, toto své právo uplatnit fakticky nemohou. V návaznosti na nové
možnosti práce či studia v zahraničí přitom počet českých občanů v zahraničí od 90. let
minulého století konstantně stoupá a změny v profilu české diaspory (více osob
s českým občanstvím) zvyšují potřebu i poptávku po nalezení realizovatelného způsobu volby.
V kontextu zkušeností jiných států se přitom jako vhodné a možné řešení jeví především
zavedení volby korespondenčním způsobem. Stávající znění zákona o volbách do Parlamentu
České republiky však voličům tento moderní nástroj usnadňující výkon volebního práva dosud
nenabízí.
Přestože stávající právní úprava prozatím nebyla vnitrostátními soudy hodnocena jako
diskriminační, nerovnost v přístupu k volbám mezi českými občany žijícími v České republice
a českými občany žijícími v zahraničí může v určité míře naplňovat znaky diskriminace
a protiústavnosti, a to tím spíše, že možnost volit korespondenčně lze minimálně v rámci
členských států Evropské unie již považovat za standardní.
Stávající právní úprava se nepříčí zásadě rovnosti mužů a žen.

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů
a žen
Návrh zákona byl inspirován a do značné míry vychází z dílčí části návrhu zákona o správě
voleb připraveného Ministerstvem vnitra a projednaného Legislativní radou vlády. Účelem
návrhu zákona je usnadnit dostupnost výkonu volebního práva českým občanům žijícím
v zahraničí. Navrhuje se proto, aby voliči evidovaní v zahraničí ve zvláštních volebních
okrscích vedených u zastupitelských úřadů mohli při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat
korespondenčně. Návrh tak svým cílem naplňuje jeden z prvků Programového prohlášení
vlády.
Korespondenční hlasování spočívá na principu dvou obálek – doručovací a úřední. Volič na
svoji žádost podanou písemně či prostřednictvím datové schránky obdrží od zastupitelského
úřadu sadu materiálů – identifikační lístek, doručovací obálku a úřední obálku. Tyto materiály
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jsou mu buď v příslušné lhůtě přede dnem voleb zaslány poštou, anebo předány osobně.
Hlasovací lístek si poté volič vytiskne z internetu a vloží do úřední obálky. Úřední obálku a s ní
také identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Zásilku odešle zastupitelskému
úřadu, který přijaté doručovací obálky předá v den voleb zvláštní okrskové volební komisi.
Komise po ukončení hlasování, dříve než otevře volební schránku, otevírá doručovací obálky.
Podle identifikačních lístků označí ve výpisu ze seznamu voličů, kdo hlasoval korespondenčně.
Identifikační lístky odloží stranou a úřední obálky vhodí do volební schránky, aby se smísily
s úředními obálkami z prezenčního hlasování. Poté se teprve otevírá volební schránka a začíná
sčítání hlasů. Korespondenční hlasování nelze využít v případě hlasování na voličský průkaz.
Součástí návrhu zákona je zmocnění pro Ministerstvo zahraničních věcí, aby vyhláškou
stanovilo území, do kterého nelze písemnosti ke korespondenční volbě s ohledem na kvalitu
a rozsah doručovacích služeb v místě zasílat. Současně se s ohledem na časové a finanční
hledisko navrhuje, aby volič mohl požádat o zaslání písemností ke korespondenčnímu
hlasování výhradně na adresu nacházející se na území daného zvláštního volebního okrsku.
Cílem návrhu zákona je umožnit korespondenční hlasování již ve volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2021.
Ve vztahu k zákazu diskriminace lze konstatovat, že návrh zákona odstraňuje dosavadní
nedůvodné rozdílné zacházení s voliči podle místa pobytu. Nemožnost hlasovat
korespondenčně v případě voličů nepobývajících v zahraničí naopak nezakládá diskriminaci
těchto voličů, neboť dostupnost volebních místností na území České republiky je dostatečná.
Zavedení korespondenčního hlasování jen pro určitou skupinu voličů zde tudíž není
diskriminační, ale představuje přiměřené opatření ke kompenzaci obtížnějšího přístupu výkonu
volebního práva českým voličem pobývajícím v zahraničí.
Návrh zákona je neutrální, pokud jde o rovnost mužů a žen. Neobsahuje ustanovení, která by
zakládala, byť jen nepřímo, rozdíly v právním postavení žen a mužů nebo v podmínkách
vymáhání práv a plnění povinností.

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhuje se zakotvit do zákona o volbách do Parlamentu České republiky možnost využít při
volbách do Poslanecké sněmovny korespondenčního hlasování jako osvědčeného nástroje, ke
kterému již před 10 a více lety dospěly nejen všechny sousední státy České republiky, ale i
naprostá většina států Evropské unie. Korespondenční volba se jeví jako adekvátní odpověď na
dynamicky se rozvíjející mobilitu českých občanů (vstup do EU, svoboda pohybu, zapojování
se do celosvětové dělby práce na úrovni expertní). Zakotvením možnosti korespondenční volby
Česká republika potvrdí, že patří do rodiny unijních evropských zemí. Současně se tím vyrovná
i určitý dluh vůči krajanské komunitě, která o zavedení tohoto způsobu volby usiluje již tři
desetiletí a které bylo jeho zavedení na různé úrovni opakovaně přislíbeno, včetně příslibu
daného programovým prohlášením stávající vlády.
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d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Zásady voleb do obou komor
Parlamentu České republiky jsou upraveny v Ústavě, v článcích 16 až 20. Posledně citovaný
čl. 20 Ústavy předpokládá, že další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb
a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon. Další zásady volebního práva jsou pak stanoveny
v článku 21 Listiny základních práv a svobod.
Navrhovaná právní úprava se citovaných pravidel ústavního pořádku nedotýká. Umožněním
korespondenčního hlasování občanům České republiky v zahraničí však dojde k posílení
ústavních zásad všeobecnosti a rovnosti volebního práva zakotvených v článku 18 odst. 1 a 3
Ústavy, resp. v článku 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

e) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva
Evropské unie
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních
orgánů Evropské unie ani obecnými právními zásadami práva Evropské unie.

f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána
Návrh zákona je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a dále s obecně
uznávanými zásadami mezinárodního práva.

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,
a dopady na životní prostředí
Finanční dopady korespondenčního hlasování se promítnou téměř výhradně v kapitole
Ministerstva zahraničních věcí, z jehož rozpočtové kapitoly je financována činnost
zastupitelských úřadů. Jejich úkolem nově bude přijímat žádosti voličů o zaslání písemností ke
korespondenčnímu hlasování a tyto žádosti následně vyřizovat. Aby bylo reálné celý proces
korespondenčního hlasování v napjatém volebním harmonogramu uskutečnit, navrhuje se, aby
si voliči hlasovací lístky tiskli sami z příslušné internetové stránky spravované Ministerstvem
vnitra. Ostatní písemnosti nezbytné k platně učiněnému hlasování by jim pak byly zasílány či
osobně předávány zastupitelskými úřady. Část nákladů se tedy přenáší na voliče, jde však
o náklady, které jsou stejně jako poštovné za odeslání hlasu zastupitelskému úřadu přiměřené
přínosu, který pro voliče korespondenční hlasování představuje.
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U zastupitelských úřadů budou náklady na zajištění korespondenčního hlasování spočívat vedle
personálních nákladů (navýšení agendy v důsledku přijímání žádostí a zaslání písemností ke
korespondenčnímu hlasování a možné navýšení počtu členů volebních komisí v důsledku
potřeby kontroly doručovacích obálek v průběhu voleb) hlavně v nákladech na pořízení obálek
a na poštovné. Tyto náklady závisejí na místních podmínkách a poptávce voličů a jsou v obecné
rovině redukovány jednak tím, že Ministerstvo zahraničních věcí vyhláškou stanoví území, do
kterých s ohledem na nízkou kvalitu doručovacích služeb nebudou písemnosti ke
korespondenční volbě zasílány, a jednak tím, že zastupitelské úřady budou písemnosti ke
korespondenčnímu hlasování zasílat pouze na adresy v rámci svých volebních obvodů.
V současnosti evidují zastupitelské úřady ve zvláštních seznamech celosvětově zhruba 10 000
voličů (ve volbě prezidenta republiky v roce 2018 hlasovalo v zahraničí 12 756 voličů).
Českých občanů v zahraničí žije cca 500 tisíc a jejich zájem o korespondenční hlasování nelze
předjímat. Kdyby se zastupitelský úřad musel vypořádat s pětinásobným nárůstem počtu voličů
hlasujících ve zvláštním volebním okrsku, představovala by finanční zátěž nejvytíženějších
úřadů ve velkých zemích, kde lze očekávat zájem o korespondenční hlasování (Londýn,
Sydney, New York, Toronto), spojená s korespondenčním hlasováním 300 až 500 tis. Kč na
jedny volby. Celkově by pak byl rozpočet Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti
s korespondenčním hlasováním v jedněch volbách zatížen dodatečnými náklady v odhadované
výši 5 mil. Kč.
Návrh zákona nevyvolá dopady na ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí.
Nebude mít sociální dopady ani dopady na rodiny, na specifické skupiny obyvatel ani na osoby
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Nevyvolá dopady na
životní prostředí.

h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů
Návrh zákona nevyvolá negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí a ochraně osobních
údajů. Osobní údaje poskytované žadatelem v souvislosti s podáním žádosti o zaslání
písemností ke korespondenčnímu hlasování slouží výhradně pro ztotožnění žadatele proti
údajům již dobrovolně poskytnutým za účelem jeho zápisu do zvláštního seznamu voličů,
s výjimkou adresy pro zaslání písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu v zahraničí.

i) Zhodnocení korupčních rizik
Návrh zákona nepřináší žádná korupční rizika. Nastavení pravidel pro odevzdání platného hlasu
formou korespondenčního hlasování v zásadě vylučuje možnost, že by volič ve volbách
hlasoval dvakrát. Porovnáním záznamů z výpisu ze zvláštního seznamu s obálkami doručenými
korespondenčně budou z korespondenčního hlasování vyloučeni voliči, kteří svůj hlas již
odevzdali prezenčně ve volební místnosti.

j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
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Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K bodu 1.1
a) § 23a
Navrhuje se umožnit těm voličům, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem hlasovat v tomto zvláštním volebním okrsku korespondenčně. Možnost
korespondenčního hlasování se týká pouze voleb do Poslanecké sněmovny.
Stanoví se náležitosti, způsob a lhůty pro podání žádosti o vydání (zaslání) písemností ke
korespondenčnímu hlasování. Žádost může volič podat ode dne vyhlášení voleb, a to buď
písemně s doručením do 35 dnů přede dnem voleb, anebo osobně do 2 dnů přede dnem voleb.
V případě osobního podání žádosti si volič písemnosti ke korespondenčnímu hlasování může
současně i vyzvednout.
Zastupitelský úřad zasílá písemnosti pro korespondenční hlasování pouze na území, které
z hlediska zajištění voleb spadá do působnosti tohoto zastupitelského úřadu. To však
nevylučuje, aby volič svůj korespondenční hlas odeslal zastupitelskému úřadu odjinud.
Pokud k podání osobní žádosti dojde v době, kdy již budou připraveny hlasovací lístky, může
volič tentýž den i korespondenčně odhlasovat a obálku se svým hlasem doručit zastupitelskému
úřadu, který s ní naloží stejně, jako by mu byla doručena poštou nebo jakoukoli jinou
doručovací službou.
Za účelem zamezení možnosti dvojího hlasování se vylučuje možnost vyškrtnutí voliče, který
požádal o zaslání písemností ke korespondenčnímu hlasování, ze zvláštního seznamu, a to až
do ukončení hlasování v příslušných volbách; výjimkou je vyškrtnutí z důvodu odstranění
duplicit mezi seznamy. Za stejným účelem se vylučuje možnost, aby byly voliči ve stejných
volbách vydány jak písemnosti ke korespondenčnímu hlasování, tak i voličský průkaz.

b) § 23b
Písemnosti ke korespondenčnímu hlasování zašle zastupitelský úřad voliči nejpozději 25 dnů
přede dnem voleb. Tím je zajištěno, že zastupitelský úřad bude mít minimálně 10 dnů na
zpracování písemných žádostí o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování a na jejich
vyřízení. Současně zůstane zachován dostatečný časový prostor pro doručení písemností voliči,
jeho odhlasování a zpětné zaslání na zastupitelský úřad.
Písemnosti ke korespondenčnímu hlasování sestávají ze dvou obálek – doručovací a úřední,
dále z identifikačního lístku, který slouží především k identifikaci voliče zvláštní okrskovou
volební komisí po otevření doručovací obálky, a z informace o způsobu hlasování obsahující
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i příslušný odkaz na vytištění hlasovacího lístku. Vydání písemností ke korespondenčnímu
hlasování zastupitelský úřad poznamená do zvláštního seznamu.

c) § 23c
Stanoví se způsob odevzdání korespondenčního hlasu. Volič, který od zastupitelského úřadu
obdržel sadu písemností ke korespondenčnímu hlasování, si prostřednictvím zaslaného
internetového odkazu vytiskne jím zvolený hlasovací lístek. Ten vloží do úřední obálky. Úřední
obálku spolu s identifikačním lístkem vloží do doručovací obálky. Zalepenou doručovací
obálku volič doručí příslušnému zastupitelskému úřadu.
Doručovací obálky doručené před ukončením hlasování v daném volebním okrsku
zastupitelský úřad uchovává nerozlepené na bezpečném místě a nejpozději před okamžikem
ukončení hlasování je protokolárně předá zvláštní okrskové volební komisi. Doručovací obálky
doručené po uvedené lhůtě zastupitelský úřad zvláštní okrskové volební komisi nepředává
a nerozlepené je uloží k volební dokumentaci, čímž se zajistí, že pozdě odevzdané hlasy
nemohou být předmětem sčítání.

d) § 23d
Zvláštní okrsková volební komise doručovací obálky otvírá v době po ukončení hlasování
a před zahájením sčítání hlasů. Poté posoudí jejich obsah, přičemž návrh zákona taxativně
stanoví případy, ve kterých zvláštní okrsková volební komise doručovací obálku odloží
a k jejímu obsahu dále nepřihlíží. Takovým případem je i situace, kdy volič, kterému byly
zaslány písemnosti ke korespondenčnímu hlasování, již odevzdá svůj hlas prezenčním
způsobem; v takovém případě bude jím zaslaná doručovací obálka odložena a k jejímu obsahu
nebude přihlédnuto. Odložené doručovací obálky, včetně jejich obsahu, zvláštní okrsková
volební komise uloží k volební dokumentaci, poté, co na nich vyznačí důvod odložení a přelepí
je tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.
Na základě informací z identifikačního lístku v doručovací obálce, která nebyla odložena,
zvláštní okrsková volební komise provede do výpisu ze zvláštního seznamu záznam o tom, že
volič hlasoval korespondenčně. Poté úřední obálku vloží do volební schránky.
Pokud je v doručovací obálce také hlasovací lístek, který není vložen do úřední obálky, komise
k němu nepřihlíží a odloží ho spolu s doručovací obálkou k volební dokumentaci. Úřední
obálku vhodí do volební schránky, neboť ta může obsahovat další hlasovací lístek.
Zvláštní okrsková volební komise otevře volební schránku teprve poté, co budou do volební
schránky s úředními obálkami z prezenčního hlasování vloženy všechny úřední obálky
z doručovacích obálek, které nebyly odloženy.

K bodům 1.2 a 1.3
Jednou ze základních podmínek pro možnost korespondenčního hlasování je zveřejnění
hlasovacích lístků způsobem umožňujícím dálkový přístup. Novým § 38 odst. 6 se proto
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upravují podmínky, za kterých Ministerstvo vnitra hlasovací lístky pro dané volby uveřejní.
V návaznosti na tuto úpravu již není nezbytné, aby ústředí Ministerstva zahraničních věcí
zprostředkovávalo elektronickou podobu hlasovacích lístků těm zastupitelským úřadům,
kterým nejsou dodávány v listinné podobě. Tyto zastupitelské úřady budou tisknout hlasovací
lístky podle elektronických předloh zveřejněných Ministerstvem vnitra.
Zveřejnění hlasovacích lístků způsobem umožňujícím dálkový přístup a jejich tištění voličem
umožní korespondenční hlasování i v rámci zkrácených lhůt v případě předčasných voleb.

K bodům 1.4, 1.5 a 1.6
Doplňuje se počet voličů, kteří ve zvláštním volebním okrsku hlasovali korespondenčně, jako
další položka v zápisu voleb, a to jak za zvláštní okrsek, tak za volební kraj.

K bodu 2
V souladu s článkem 79 odst. 3 Ústavy se zakládá nové zákonné zmocnění pro Ministerstvo
zahraničních věcí, aby vyhláškou stanovilo územní obvody zastupitelských úřadů, případně
jejich části (územní obvod některých zastupitelských úřadů často zahrnuje více států), do nichž
nebude v rámci žádosti o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování možné zaslání
požadovat. Ministerstvo zahraničních věcí bude v rámci určení, do kterých oblastí nebudou
písemnosti ke korespondenční volbě zasílány, vycházet z dostupnosti a podmínek poskytování
poštovních služeb na příslušném území. Oproti stávající úpravě se dále v písmenu b) upřesňuje,
že Ministerstvo zahraničních věcí bude nově vyhláškou určovat pouze ty zastupitelské úřady,
kterým budou hlasovací lístky dodávány v listinné podobě. Zastupitelské úřady ve vyhlášce
neuvedené získají hlasovací lístky způsobem podle § 38 odst. 5.

12

TEXT VLÁDNÍHO NÁVRHU ZÁKONA VE ZNĚNÍ KOMPLEXNÍHO
POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU ÚSTAVNĚ PRÁVNÍHO VÝBORU V PLATNÉM
ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

…
Korespondenční hlasování
§ 23a
Podmínky korespondenčního hlasování
(1) Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a),
může v příslušném zvláštním volebním okrsku využít korespondenční hlasování na území
spadajícím do tohoto okrsku. Korespondenčním hlasováním lze hlasovat pouze při
volbách do Poslanecké sněmovny.
(2) Žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování může volič podat
ode dne vyhlášení voleb u zastupitelského úřadu, u kterého je zapsán ve zvláštním
seznamu.
(3) Žádost podle odstavce 2 lze podat osobně, a to i prostřednictvím osoby, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, do 2 dnů přede dnem voleb, nebo
písemně s doručením do 35 dnů přede dnem voleb prostřednictvím datové schránky voliče
nebo podepsanou úředně ověřeným podpisem voliče.
(4) Žádost podle odstavce 2 musí obsahovat tyto údaje o voliči:
e) jméno a příjmení,
f) datum narození,
g) adresu, kde má volič bydliště mimo území České republiky, a
h) adresu v příslušném zvláštním volebním okrsku, na kterou mají být písemnosti ke
korespondenčnímu hlasování zaslány, popřípadě údaj o tom, že si volič převezme
písemnosti u zastupitelského úřadu sám nebo prostřednictvím osoby, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.
(5) Volič, který podal žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování,
nemůže být až do ukončení hlasování v příslušných volbách vyškrtnut ze zvláštního
seznamu, s výjimkou případu, kdy je to nutné pro odstranění duplicit mezi zvláštními
seznamy.
(6) Voliči, který podal žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování,
nelze pro dané volby vydat voličský průkaz. Byl-li voliči v době podání žádosti o vydání
písemností ke korespondenčnímu hlasování voličský průkaz pro dané volby již vydán,
nelze mu vydat písemnosti ke korespondenčnímu hlasování.
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§ 23b
Vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování
(1) Na žádost podle § 23a odst. 2 zašle zastupitelský úřad nejpozději 25 dnů přede
dnem voleb voliči identifikační lístek, úřední obálku, doručovací obálku a informaci
o způsobu hlasování včetně odkazu na internetové stránky podle § 23c odst. 1. Pokud o to
volič požádal nebo neuvedl adresu pro doručení, anebo v případě žádosti osobně podané
nebo písemně doručené méně než 35 dnů přede dnem voleb, vydá zastupitelský úřad tyto
písemnosti osobně voliči nebo osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče.
(2) Identifikační lístek pro korespondenční hlasování obsahuje
g) označení zastupitelského úřadu,
h) číslo identifikačního lístku,
i) datum konání voleb do Poslanecké sněmovny,
j) jméno a příjmení voliče, datum narození a adresu místa, kde má bydliště mimo území
České republiky,
k) otisk úředního razítka zastupitelského úřadu, jméno a příjmení zaměstnance
zařazeného v zastupitelském úřadu a jeho podpis,
l) text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a místo pro podpis
voliče.
(3) Doručovací obálka je opatřena adresou zastupitelského úřadu, číslem
zvláštního volebního okrsku a textem „Volby do Poslanecké sněmovny – korespondenční
hlasování“.
(4) Vydání písemností pro korespondenční hlasování poznamená zastupitelský
úřad do zvláštního seznamu k údajům o voliči, kterého ve zvláštním seznamu vede. Tento
údaj se uvede také ve výpisu ze zvláštního seznamu.
§ 23c
Korespondenční hlasování
(1) Hlasovací lístek pro korespondenční hlasování si volič vytiskne z elektronické
verze hlasovacího lístku přístupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
(2) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Do doručovací obálky volič vloží
jím podepsaný identifikační lístek a úřední obálku. Zalepenou doručovací obálku volič
zašle zastupitelskému úřadu, u kterého je zapsán ve zvláštním seznamu.
(3) Doručenou doručovací obálku označí zastupitelský úřad časem přijetí a do
předání zvláštní okrskové volební komisi ji uchovává nerozlepenou na bezpečném místě,
které za tímto účelem vyhradí vedoucí zastupitelského úřadu.
(4) Zvláštní okrskové volební komisi předá zastupitelský úřad doručovací obálky,
které byly doručeny nejpozději do ukončení hlasování ve zvláštním volebním okrsku.
O předání se vyhotoví záznam, který podepisuje vedoucí zastupitelského úřadu a
předseda zvláštní okrskové volební komise. Zvláštní okrsková volební komise v době od
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předání doručovacích obálek zastupitelským úřadem do doby zahájení sčítání hlasů
zabezpečí převzaté doručovací obálky proti neoprávněnému nakládání.
(5) Doručovací obálky doručené po lhůtě podle odstavce 4 odloží zastupitelský úřad
nerozlepené k volební dokumentaci.
§ 23d
Postup zvláštní okrskové volební komise v souvislosti s korespondenčním hlasováním
(1) Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování před zahájením
sčítání hlasů otevře doručovací obálky. Zvláštní okrsková volební komise přihlíží pouze
k obsahu doručovací obálky podle § 23c odst. 2.
(2) Zvláštní okrsková volební komise odloží doručovací obálku a její obsah, jestliže
e) v doručovací obálce není identifikační lístek vydaný příslušným zastupitelským
úřadem nebo úřední obálka,
f) identifikační lístek není podepsán voličem,
g) v doručovací obálce je více úředních obálek nebo více identifikačních lístků, nebo
h) ve výpisu ze zvláštního seznamu je v případě daného voliče uveden záznam podle §
19 odst. 3.
(3) K obsahu odložených doručovacích obálek zvláštní okrsková komise dále
nepřihlíží. Tyto doručovací obálky se odloží k volební dokumentaci, přičemž zvláštní
okrsková volební komise vyznačí na doručovacích obálkách důvod odložení a přelepí
úřední obálky tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.
(4) U každého voliče, jehož doručovací obálka nebyla odložena, vyznačí zvláštní
okrsková volební komise ve výpisu ze zvláštního seznamu záznam o tom, že volič hlasoval
korespondenčně, a vloží úřední obálku do volební schránky.
(5) Zvláštní okrsková volební komise otevře volební schránku až poté, kdy u všech
doručovacích obálek ukončí postup podle odstavců 1 až 4.

…
§ 38
Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
(2) Na každém 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, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická
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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.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru
téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
razítka krajského úřadu.
(4) Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních 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, ředitel krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen
"ředitel krajského úřadu").
(5) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle příslušný krajský
úřad Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 48 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 rozmnožení v dostatečném množství nejpozději do 24 hodin před
zahájením voleb. Zbývající zastupitelské úřady zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích
lístků podle předloh k tisku hlasovacích lístků podle odstavce 6 v dostatečném množství
nejpozději do 24 hodin před zahájením voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním
okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
(6) Předlohy k tisku hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování zveřejňuje
Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu poté, kdy
jsou splněny všechny podmínky pro tisk hlasovacích lístků pro příslušný volební kraj.
Budou-li podmínky pro tisk hlasovacích lístků pro příslušný volební kraj splněny až po
rozhodnutí soudu v řízení ve věcech registrace, zveřejní Ministerstvo vnitra informaci o
této skutečnosti na svých internetových stránkách.
(6) (7)V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se
hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad 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 krajský úřad zveřejnění informace o těchto
chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím
Ministerstva zahraničních věcí.

…
§ 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
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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 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 prodloužení 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 voličů, kteří ve zvláštním volebním okrsku hlasovali korespondenčně,
e) f) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici a počet platných hlasů celkem,
f) g) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran,
politických hnutí a koalic,
g) 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. f) odstavce 2 písm. g) okrsková volební
komise nebo zvláštní 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 nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů
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 počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

…
§ 46
Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji
(1) Český statistický úřad na pracovišti u krajského úřadu 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.
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(2) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve
volebním kraji a předá ho neprodleně krajskému úřadu.
(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) počet voličů, kteří ve volebním kraji hlasovali korespondenčně,
e) f) 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) g) počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty.
(4) Zápis o výsledku voleb ve volebním kraji podepíše
a) ředitel krajského úřadu,
b) zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,
c) zaměstnanec Českého statistického úřadu.
(5) Po podepsání obou stejnopisů předá krajský úřad 1 stejnopis zápisu o výsledku voleb
ve volebním kraji neprodleně Českému statistickému úřadu. Druhý stejnopis zápisu a ostatní
volební dokumentaci uschová.
…
§ 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 volených poslanců
podle § 24. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým
mandátovým číslem.
(2) Republikovým mandátovým číslem se dělí celkový počet platných hlasů
odevzdaných v každém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů,
které připadají jednotlivým volebním krajům.
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(3) Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé mandáty
postupně volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků
rozhoduje los.
§ 49
Postup politických stran, politických hnutí a koalic do prvního skrutinia
(1) Český statistický úřad zjistí,
a) které politické strany nebo politická hnutí získaly méně než 5 procent z celkového
počtu platných hlasů,
b) které koalice složené ze 2 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně
než 8 procent z celkového počtu platných hlasů,
c) které koalice složené ze 3 a více politických stran, popřípadě politických hnutí získaly
méně než 11 procent z celkového počtu platných hlasů.
(2) Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím podle odstavce 1 a hlasům pro ně
odevzdaným nepřihlíží.
(3) Český statistický úřad zjistí, zda do skrutinia postupují alespoň
a) 2 koalice,
b) 1 koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, nebo
c) 2 politické strany nebo politická hnutí.
(4) Pokud do skrutinia nepostupují politické strany, politická hnutí nebo koalice
v počtu podle odstavce 3, Český statistický úřad sníží u
a) politických stran nebo politických hnutí hranici 5 procent na hranici 4 procent
z celkového počtu platných hlasů,
b) koalic podle odstavce 1 písm. b) hranici 8 procent na hranici 7 procent z celkového
počtu platných hlasů,
c) koalic podle odstavce 1 písm. c) hranici 11 procent na hranici 10 procent z celkového
počtu platných hlasů.
(5) Nebude-li ani postupem podle odstavce 4 dosaženo postupu do skrutinia v počtu
podle odstavce 3, sníží Český statistický úřad hranici o další procento.
§ 50
První skrutinium
(1) V prvním skrutiniu se rozdělují mandáty v rámci volebních krajů.
(2) Součet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro politické strany,
politická hnutí a koalice, které postoupily do prvního skrutinia, se vydělí počtem
mandátů, které byly tomuto volebnímu kraji přiděleny, zvětšeným o dvě; číslo takto
vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je krajským volebním číslem.
(3) Celkový počet platných hlasů, který obdržela politická strana, politické hnutí
nebo koalice v rámci volebního kraje, se dělí krajským volebním číslem a politické straně,
politickému hnutí nebo koalici se přikáže tolik mandátů, kolikrát je krajské volební číslo
obsaženo v celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana, politické hnutí
nebo koalice získala.
(4) Bylo-li takto rozděleno více mandátů, než se mělo přidělit podle § 48 odst. 2,
odečtou se přebývající mandáty postupně těm politickým stranám, politickým hnutím
nebo koalicím, které ve volebním kraji vykázaly nejmenší zbytek dělení. Při stejném
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zbytku dělení se mandát odečte politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která
získala ve volebním kraji menší počet hlasů; je-li i tak počet platných hlasů stejný,
rozhodne los.
(5) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží
mandáty straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
(6) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který
činí nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici ve volebním kraji, připadne mandát přednostně
tomuto kandidátovi.
(7) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 6 a politická
strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně
kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 6, a to postupně v pořadí podle
nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních
hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili
podmínku podle odstavce 6, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím
lístku.
(8) Neměla-li některá politická strana, politické hnutí nebo koalice tolik kandidátů
na hlasovacím lístku, kolik jí podle výsledků prvního skrutinia přísluší mandátů, obdrží
jen tolik mandátů, kolik osob kandidovalo.
(9) Státní volební komise na základě podkladů od Českého statistického úřadu
vyhlásí ukončení prvního skrutinia a vyrozumí o jeho výsledcích zástupce politických
stran, politických hnutí a koalic, které do prvního skrutinia postoupily.
§ 51
Druhé skrutinium
(1) Všechny mandáty, které nebyly přikázány v prvním skrutiniu, se přikáží ve
druhém skrutiniu. Do druhého skrutinia se převádějí zbytky hlasů jednotlivých
politických stran, politických hnutí a koalic pro ně odevzdaných, a nedostala-li politická
strana, politické hnutí nebo koalice v prvním skrutiniu ani jeden mandát, potom všechny
hlasy pro ni odevzdané.
(2) Nejpozději do 12 hodin po ukončení prvního skrutinia odevzdají osoby
oprávněné jednat jménem politických stran, politických hnutí nebo politických stran a
politických hnutí zastoupených v koalici Státní volební komisi pořadí volebních krajů, ve
kterých budou přikázány mandáty politické straně, politickému hnutí nebo koalici ve
druhém skrutiniu. V případě, že osoby podle věty první lhůtu nedodrží, sestaví za ně
pořadí volebních krajů na základě podkladů od Českého statistického úřadu Státní
volební komise, a to podle největších zbytků dělení u dané politické strany, politického
hnutí nebo koalice v jednotlivých volebních krajích v prvním skrutiniu. Při rovnosti
zbytků dělení rozhodne los.
(3) Ve druhém skrutiniu se sečtou zbytky hlasů jednotlivých politických stran,
politických hnutí a koalic. Tento součet se vydělí počtem mandátů, které nebyly v prvním
skrutiniu přikázány, zvětšeným o jednu. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na
jednotky je republikovým volebním číslem. Na tomto základě se přikáže každé politické
straně, politickému hnutí a koalici tolik mandátů, kolikrát je republikové volební číslo
obsaženo v součtu zbytků hlasů odevzdaných pro jednotlivou politickou stranu, politické
hnutí nebo koalici.
(4) Nebyly-li tímto způsobem přikázány všechny mandáty, přikáží se zbývající
mandáty postupně těm politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které vykazují
největší zbytek dělení podle odstavce 3; při rovnosti zbytků se přikáže mandát té politické
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straně, politickému hnutí nebo koalici, která má větší součet zbytků hlasů převáděných
do druhého skrutinia. Jsou-li tyto součty zbytků hlasů stejné, přikáže se mandát té
politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která obdržela větší počet hlasů; je-li
tento počet hlasů stejný, rozhodne los. Stejně se postupuje, jestliže politická strana,
politické hnutí nebo koalice má pro druhé skrutinium méně kandidátů, než kolik mandátů
na ni připadá.
(5) Bylo-li takto přikázáno o jeden mandát více, než se mělo podle odstavce 3
přikázat, odečte se přebývající mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici,
která vykázala nejmenší zbytek dělení ve druhém skrutiniu. Při stejném zbytku se odečte
přebývající mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která získala menší
počet hlasů; je-li tento počet hlasů stejný, rozhodne los.
(6) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží
mandáty přikázané politické straně, politickému hnutí nebo koalici kandidáti podle
pořadí volebních krajů určených podle odstavce 2. Mandát je přikázán postupně vždy
prvnímu kandidátovi politické strany, politického hnutí nebo koalice, který neobdržel
mandát v prvním skrutiniu, podle upraveného pořadí na hlasovacím lístku pro daný
volební kraj.
(7) Kandidáti, kteří neobdrželi mandát ani v prvním ani ve druhém
skrutiniu, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto
politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle § 50 odst. 5 až
7.“.
§ 52
Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
(1) Po provedení skrutinia skrutinií vyhotoví Státní volební komise z údajů předaných
Českým statistickým úřadem zápis o výsledku voleb. Zápis podepíší členové Státní volební
komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.
(2) V zápise Státní volební komise 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 každou politickou stranu, politické hnutí a koalici
zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť,
d) jména a příjmení kandidátů v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, kteří
byli zvoleni v prvním skrutiniu, a kandidátů v členění podle politických stran, politických
hnutí a koalic zvolených ve druhém skrutiniu, jakož i, a kandidátů, kteří se stali náhradníky,
spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.
(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání zápisu
o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů.
§ 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, že druhým dnem voleb
byli zvoleni.
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(2) V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá
Státní volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 5150 do 7
dnů od právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 87).
…
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 92
(1) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
a) postup obecních úřadů, pověřených obecních 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 a
zaměstnance městské části 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, krajských úřadů, pověřených obecních 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 a paušální náhrady ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové volební komise a
člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty.
(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou bližší podmínky způsobu složení a vrácení
kauce a složení a vrácení příspěvků na volební náklady.
(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 rozmnožení přenosovou technikou.
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(3) Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou
c) územní obvody, popřípadě části územních obvodů zastupitelských úřadů, do kterých
nelze žádat o zaslání písemností ke korespondenčnímu hlasování podle § 23a odst. 4
písm. d); vychází při tom z dostupnosti a podmínek poskytování poštovních služeb na
příslušném území,
d) zastupitelské úřady, kterým jsou dodávány hlasovací lístky v listinné podobě.
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