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Pozměňovací a jiné návrhy
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
(tisk 1170)
Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí.
A. Komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního ústavně právního
výboru č. 264 ze dne 17. března 2021 (tisk 1170/1)
„ZÁKON
ze dne …..…. 2021,
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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona
č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb.,
zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb.,
zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb.,
zákona č. 72/2018 Sb., zákona č. 38/2019 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 49/2021 Sb., se mění takto:
1. § 48 až 51 včetně nadpisů znějí:
„§ 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,

-2politická 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.
(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.
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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 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,
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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 straně, politickému
hnutí nebo koalici, která má větší součet zbytků hlasů převáděných do druhého skrutinia. Jsouli 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.“.
2. V § 52 odst. 1 větě první se slovo „skrutinia“ nahrazuje slovem „skrutinií“.
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„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 kandidátů, kteří se stali
náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.“.
4. V § 53 odst. 2 se číslo „51“ nahrazuje číslem „50“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.“,

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 25. března 2021

B. Poslanec Radek Vondráček
B.1.
(SD 7869)
K usnesení ústavně právního výboru (A):
1. V čl. I bodu 1 se v § 50 odstavec 9 zrušuje.
2. V čl. I bodu 1 se v § 51 odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
3. V čl. I bodu 1 se v § 51 odst. 3 větě první a § 51 odst. 4 větě první číslo „3“ nahrazuje číslem
„2“.
4. V čl. I bodu 1 se v § 51 odst. 5 větě první slova „určených podle odstavce 2“ nahrazují slovy
„určeného podle nejvyšších zbytků dělení v prvním skrutiniu; při rovnosti zbytků dělení
rozhodne los“.
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(SD 7884)
K variantě I vládního návrhu zákona:
1. Dosavadní novelizační bod 1 se nahrazuje novými novelizačními body 1 až 61, které znějí:
1. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „; zvláštní působnost pro
volební zemi Čechy přísluší Krajskému úřadu Středočeského kraje a pro volební zemi
Morava a Slezsko Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „pověřený krajský
úřad“)“.
2. V § 8 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
3. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „u krajských úřadů“ nahrazují slovy „u pověřených
krajských úřadů“.
4. V § 11 odst. 2 písm. b) se číslo „51“ nahrazuje číslem „50“.
5. V § 11 odst. 2 písm. c) se za slovo „neprodleně“ vkládá slovo „pověřenému“.
6. V § 11 odst. 2 písm. i) se za slovo „registraci“ vkládá slovo „pověřenému“.
7. V § 11 odst. 3 písm. f) se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
8. V § 11 odst. 3 písm. g) se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
9. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Pověřený krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volební zemi
přímo nebo prostřednictvím ostatních krajských úřadů,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) informuje starosty o registraci kandidátních listin; starosty obcí na území jiných krajů
informuje prostřednictvím ostatních krajských úřadů,
d) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž
kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím; okrskové
volební komise na území jiných krajů informuje prostřednictvím ostatních krajských
úřadů,
e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební zemi,
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu
volební země z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem
umožňujícím dálkový přístup; podklady pověřených obecních úřadů z jiných krajů jsou
mu poskytovány prostřednictvím ostatních krajských úřadů,
g) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého
statistického úřadu na úrovni volební země a spolupracuje s ním na zajištění potřebných
technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,
h) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volební země,
i) archivuje volební dokumentaci,
j) plní další úkoly podle tohoto zákona a ostatní krajské úřady mu k tomu poskytnou
součinnost.“.
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„pověřeného“.
11. V § 12 odst. 2 písm. g) se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
12. V § 12 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „Krajský“ nahrazuje slovy „Pověřený
krajský“.
13. V § 14e odst. 3 větě první se slova „volebním kraji, jehož“ nahrazují slovy „volební
zemi, jejíž“.
14. V § 21 odst. 2 větě druhé se za slova „rovněž příslušný“ vkládá slovo „pověřený“.
15. § 26 a 27 znějí:
„§ 26
(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou volebních zemích, a to volební
zemi Čechy a volební zemi Morava a Slezsko.
(2) Pro účely voleb do Poslanecké sněmovny tvoří volební zemi Čechy území:
a) Středočeského kraje, hlavního města Prahy, Karlovarského kraje, Plzeňského
kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje,
b) okresů České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor,
Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí s výjimkou
obce Dolní Morava,
c) správního obvodu obcí s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, Třeboň,
Litomyšl, Polička.
(3) Pro účely voleb do Poslanecké sněmovny tvoří volební zemi Morava a Slezsko
území České republiky, které netvoří volební zemi Čechy.
(4) Pokud se v právních předpisech hovoří v souvislosti s volbami do Poslanecké
sněmovny o volebním kraji, rozumí se tím volební země.
§ 27
Pod volební zemi Čechy jsou podřazeny zvláštní volební okrsky, které se ke dni
vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny nacházejí v členských státech Evropské unie.
Ostatní jsou podřazeny pod volební zemi Morava a Slezsko.“.
16. V § 31 odst. 2 větě první se slova „každém volebním kraji“ nahrazují slovy „každé
volební zemi“.
17. V § 31 odst. 2 větě třetí se slovo „krajích“ nahrazuje slovem „zemích“.
18. V § 31 odst. 3 větě první se za slovo „voleb“ vkládá slovo „pověřenému“.
19. V§ 31 odst. 3 větě druhé se za slovo „listiny“ vkládá slovo „pověřený“.
20. V § 31 odst. 4 větě druhé se slova „volebních krajích“ nahrazují slovy „volebních
zemích“ a za slovo „banky“ se vkládá slovo „pověřený“.
21. V § 32 odst. 1 písm. a) se slova „volebního kraje“ nahrazují slovy „volební země“.
22. V § 32 odst. 1 písm. c) se za slovo „povolání“ vkládají slova „, které lze uvést nejvýše
v délce 30 znaků“.
23. V § 32 odstavec 3 zní:
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zemi Čechy navrhnout nejvýše 130 kandidátů a ve volební zemi Morava a Slezsko
nejvýše 90 kandidátů.“.
24. V § 32 odst. 5 větě poslední se za slovo „odvolání“ vkládá slovo „pověřenému“.
25. V § 33 odst. 1 větě první se slovo „Krajský“ nahrazují slovy „Pověřený krajský“.
26. V § 33 odst. 1 větě druhé se za slovo „vyzve“ vkládá slovo „pověřený“.
27. V § 33 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „rozhodne“ vkládá slovo „pověřený“.
28. V § 33 odst. 2 písm. b) se slova „ve více volebních krajích“ nahrazují slovy „v obou
volebních zemích“, slova „1 volebním kraji“ se nahrazují slovy „1 volební zemi“, slova
„v tom volebním kraji“ se nahrazují slovy „v té volební zemi“ a slovo „všechny“ se
nahrazuje slovy „oba pověřené“.
29. V § 33 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „Krajský“ nahrazuje slovy „Pověřený
krajský“.
30. V § 33 odst. 4 větě první se slovo „Krajský“ nahrazuje slovy „Pověřený krajský“ a za
slovo „desce“ se vkládá slovo „pověřeného“.
31. V § 33 odst. 5 větě poslední se za slova „zařazeného do“ vkládá slovo „pověřeného“.
32. V § 33 odst. 6 větě první se za slovo „zašle“ vkládá slovo „pověřený“.
33. V § 33 odst. 6 větě druhé se za slova „koalicím a“ vkládá slovo „pověřeným“.
34. V § 33 odst. 7 větě první se za slovo „provede“ vkládá slovo „pověřený“.
35. V § 33 odst. 8 větě první se za slovo „měsíce“ vkládá slovo „pověřený“.
36. V § 33 odst. 8 větě druhé se za slovo „částka,“ vkládá slovo „pověřený“.
37. V § 36 odst. 2 se za slovo „doručit“ vkládá slovo „pověřenému“.
38. V § 36 odst. 3 se za slova „lístku a“ vkládá slovo „pověřený“.
39. V § 36 odst. 4 větě poslední se slova „Krajský úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve
všech volebních místnostech na území kraje,“ nahrazují slovy „Pověřený krajský úřad
na území svého kraje a prostřednictvím ostatních krajských úřadů na jejich území
patřícím do příslušné volební země zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních
místnostech,“.
40. V § 38 odst. 1 větě první se za slovo „zajistí“ vkládá slovo „pověřený“.
41. V § 38 odst. 2 větě první se slova „volebního kraje“ nahrazují slovy „volební země“.
42. V § 38 odst. 3 větě první se slova „, a to jednostranně“ nahrazují slovy „; jsou-li
hlasovací lístky vytištěny oboustranně, uvede se na konci každé strany text
„Pokračování na druhé straně.““.
43. V § 38 odst. 3 větě poslední se slova „otiskem razítka“ nahrazují slovy „obrazem otisku
razítka pověřeného“.
44. V § 38 odst. 4 větě první se slova „Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím
pověřených obecních úřadů starostům,“ nahrazují slovy „Hlasovací lístky zašle
pověřený krajský úřad na území svého kraje a prostřednictvím ostatních krajských úřadů
na jejich území patřící do příslušné volební země. Pověřené obecní úřady je zašlou
starostům obcí na území příslušné volební země,“.
45. V § 38 odst. 5 větě první se za slovo „příslušný“ vkládá slovo „pověřený“.
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krajský úřad na území svého kraje a prostřednictvím ostatních krajských úřadů na jejich
území patřícím do příslušné volební země zabezpečí“ a slova „volebního kraje“ se
nahrazují slovy „volební země“.
47. V § 38 odst. 6 větě druhé se slova „krajský úřad zveřejnění informace o těchto chybách
ve všech“ nahrazují slovy „pověřený krajský úřad zveřejnění informace o těchto
chybách v příslušných“.
48. V § 43 odst. 6 větě první se slovo „kraj“ nahrazuje slovem „zemi“.
49. V § 46 se v nadpisu slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
50. V § 46 odst. 1 se za slova „pracovišti u“ vkládá slovo „pověřeného“ a slova „volebním
kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
51. V § 46 odst. 2 se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“ a za slovo
„neprodleně“ se vkládá slovo „pověřenému“.
52. V 46 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební
zemi“.
53. V § 46 odst. 3 písm. a) se slova „ve volebním kraji, popřípadě počet zvláštních volebních
okrsků a počet okrskových volebních komisí, popřípadě počet zvláštních okrskových
volebních komisí“ nahrazují slovy „a zvláštních volebních okrsků ve volební zemi a
počet okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí“.
54. V § 46 odst. 3 písm. b) se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
55. V § 46 odst. 3 písm. c) se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
56. V § 46 odst. 3 písm. d) se slovo „kraj“ nahrazuje slovem „zemi“.
57. V § 46 odst. 3 písm. e) se slova „odevzdaných ve volebním kraji“ nahrazují slovy
„odevzdaných ve volební zemi“ a slova „hlasů ve volebním kraji“ nahrazují slovy
„hlasů ve volební zemi“.
58. V § 46 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy
„volební zemi“.
59. V § 46 odst. 4 písm. a) se za slovo „ředitel“ vkládá slovo „pověřeného“.
60. V § 46 odst. 4 písm. b) se za slova „zařazený do“ vkládá slovo „pověřeného“.
61. V § 46 odst. 5 větě první se za slovo „předá“ vkládá slovo „pověřený“ a slova „volebním
kraji“ se nahrazují slovy „volební zemi“.
Body 2 a 3 varianty I dosavadního vládního návrhu se přečíslují.
2. V novelizačním bodu 62 (dosavadní novelizační bod 2) se v § 48 odst. 1 úvodní části
ustanovení slova „volebních krajích“ nahrazují slovy „volebních zemích“ a slova „ze všech
volebních krajů“ se nahrazují slovy „z obou volebních zemí“.
3. V novelizačním bodu 62 (dosavadní novelizační bod 2) se v § 49 odst. 1 a 2 slova „ve všech
volebních krajích“ nahrazují slovy „v obou volebních zemích“.
4. V novelizačním bodu 62 (dosavadní novelizační bod 2) se v nadpisu § 50 slova „volebních
krajích“ nahrazují slovy „volebních zemích“.
5. V novelizačním bodu 62 (dosavadní novelizační bod 2) se v § 50 odst. 1 větě první slova
„každém volebním kraji“ nahrazují slovy „každé volební zemi“.
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„ve volebním kraji“ nahrazují slovy „ve volební zemi“ a slova „daném volebním kraji“ se
nahrazují slovy „dané volební zemi“.
7. V novelizačním bodu 62 (dosavadní novelizační bod 2) v § 50 odst. 2 a 3 znějí:
„(2) Nebyly-li podle odstavce 1 politické straně, politickému hnutí nebo koalici přikázány
všechny mandáty přidělené jí podle § 49, přikáží se této politické straně, politickému hnutí nebo
koalici zbývající přidělené mandáty v druhé volební zemi.
(3) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici se v jednotlivé volební zemi přikáže nejvýše
tolik mandátů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se kandidáti,
kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle § 36.
Jestliže je počet přikázaných mandátů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici ve
volební zemi vyšší, než kolik činí počet kandidátů na hlasovacím lístku, připadnou zbylé
přikázané mandáty této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v druhé volební zemi.
Pokud ani tak nedojde k rozdělení všech přikázaných mandátů pro politickou stranu, politické
hnutí nebo koalici, rozhodne se pro každý zbylý přikázaný mandát losem o tom, které politické
straně, politickému hnutí nebo koalici bude mandát v rámci volební země přikázán.“.
8. V novelizačním bodu 62 (dosavadní novelizační bod 2) se v § 50 odst. 5 slova „volebního
kraje“ nahrazují slovy „volební země“.
9. V novelizačním bodu 62 (dosavadní novelizační bod 2) se v § 50 odst. 7 větě první slova
„volebního kraje“ nahrazují slovy „volební země“.
10. Novelizační bod 63 (dosavadní novelizační bod 3) zní:
„63. V § 52 odst. 1 se za slovo „skrutinia“ vkládají slova „a po přikázání mandátů ve
volebních zemích“.“.
11. Doplňují se nové novelizační body 64 až 70, které znějí:
64. V § 52 odst. 2 písm. c) se slovo „kraje“ nahrazuje slovy „volební země“.
65. V § 53 odst. 2 se číslo „51“ nahrazuje číslem „50“
66. V § 54 odst. 1 větě první se slova „volebním kraji, v němž“ nahrazují slovy „volební
zemi, v níž“.
67. V § 55 odst. 1 se slova „§ 27 na 5 dnů,“ zrušují a za slovo „výzvu“ se vkládá slovo
„pověřeného“.
68. V § 87 odst. 1 větě první se slova „volebním kraji“ nahrazují slovy „volební zemi“.
69. V § 88 odstavec 1 zní:
„(1) K řízení podle § 86 je příslušný pro volby do Poslanecké sněmovny Nejvyšší
správní soud a pro volby do Senátu krajský soud příslušný podle sídla pověřeného
obecního úřadu v sídle volebního obvodu“.
70. Příloha č. 2 se zrušuje.“.
12. Za čl. I se vkládá nový čl. II, který včetně nadpisu zní:
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Přechodná ustanovení
1. K určení, kterému volebnímu kraji jsou pro volby do Poslanecké sněmovny konané
ve dnech 8. a 9. října 2021 podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí, provedenému
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepřihlíží.
2. Ke kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 8. a 9. října
2021 podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepřihlíží.“.
Dosavadní článek II se označuje jako článek III.
Požadavek na způsob hlasování: Všechny body hlasovat společně.
Legislativně-technická úprava: Bude-li přijat tento návrh a zároveň bude přijat jiný
pozměňovací návrh, který bude obsahovat slova volební kraj, upraví se na slova volební země
v příslušném tvaru.

C. Poslankyně Karla Šlechtová
(SD 7886)
K usnesení ústavně právního výboru (A):
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
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,
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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,
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.
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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.
(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.
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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.
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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(SD 7816)
K usnesení ústavně právního výboru (A):
1. V čl. I bodu 1 se v § 50 odstavec 9 zrušuje.
2. V čl. I bodu 1 se v § 51 odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
3. V čl. I bodu 1 se v § 51 odst. 3 větě první a § 51 odst. 4 větě první číslo „3“ nahrazuje číslem
„2“.
4. V čl. I bodu 1 v § 51 odstavec 5 zní:
„(5) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty
přikázané politické straně, politickému hnutí nebo koalici postupně kandidáti, kteří neobdrželi
mandát v prvním skrutiniu a kteří získali nejvyšší procentuální podíl přednostních hlasů
z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici ve volebním kraji. V případě rovnosti procentuálních podílů je rozhodující pořadí
kandidáta na hlasovacím lístku; je-li i toto pořadí stejné, rozhodne los. V jednotlivém volebním
kraji je tímto způsobem přikázán nejvýše jeden mandát jednotlivé politické straně, politickému
hnutí nebo koalici.“.

E. Poslanec Marek Benda
E.1.
(SD 7844)
Písemný pozměňovací návrh předložili poslanci Dominik Feri, Marek Benda a Marek
Výborný.
1. V článku I. se vkládají nové novelizační body, které zní:
„1. V § 6 odst. 5 písm. a) se slova „40 dnů“ nahrazují slovy „50 dnů“.
2. V § 6 odst. 6 se slova „30 dnů“ nahrazují slovy „40 dnů“.
3. V § 6 odst. 6 se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „30 dnů“.
4. V § 6 odstavec 7 zní:
„(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 bez ohledu na to, zda volič zvolil osobní či
korespondenční způsob hlasování. Způsob hlasování je však v tomto výpisu u každého
voliče poznamenán.“.
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podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky“
nahrazují slovy „toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo ve
formě datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky“.
6. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne využít korespondenční
způsob hlasování, vloží voličský průkaz vydaný dle odst. 1 do doručovací obálky, jinak
je tento hlas neplatný.“.
7. Za § 6a se vkládá nový § 6b, který včetně nadpisu zní:
„§ 6b
Žádost o korespondenční hlasování
(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde je zapsán
ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) nebo volič, který volí na
zastupitelském úřadu na voličský průkaz, může hlasovat korespondenčně za podmínek
stanovených tímto zákonem.
(2) Volič může požádat zastupitelský úřad 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, adresu místa, kde
je přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nebo kde má bydliště mimo území
České republiky, a adresu voliče v zahraničí, na kterou mu budou hlasovací lístky zaslány.
Žádost musí být doručena nejpozději 35 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, kde je
volič zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) nebo zastupitelskému
úřadu, kde volič hodlá volit na voličský průkaz. Žádosti neobsahující povinné náležitosti nebo
doručené po lhůtě příslušný zastupitelský úřad odmítne a o tomto odmítnutí písemně vyrozumí
voliče.
(3) Zastupitelský úřad vydá, anebo zašle voliči:
a) hlasovací lístky,
b) identifikační lístek podle odstavce 5,
c) prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem podle §17 odst. 5 (dále jen „úřední
obálka“) a
d) doručovací
obálku,
na
které
zastupitelský
úřad
vyznačí
heslo
„Volby - korespondenční hlasování“, adresu zastupitelského úřadu, datum konání
voleb, údaj o tom, že je obálka vydána pro volby do Poslanecké sněmovny.
(4) Zastupitelský úřad dokumenty spojené s korespondenční volbou definované v
odstavci 3 vydá, anebo zašle voliči nejpozději 20 dnů přede dnem voleb na adresu uvedenou
voličem v žádosti podle odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě způsobem v místě obvyklým.
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a) označení zastupitelského úřadu,
b) číslo identifikačního lístku,
c) údaj o tom, že je identifikační lístek vydán pro volby do Poslanecké sněmovny,
d) datum konání voleb,
e) 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),
f) úřední razítko 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
se nenachází na území České republiky.
(6) Korespondenčně nelze hlasovat ve volbách do Senátu a ve volbách do Poslanecké
sněmovny konaných v návaznosti na rozpuštění Poslanecké sněmovny (§ 55).“
8. Na konci § 14d se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení korespondenční volby
do Poslanecké sněmovny a vydává dokumenty spojené s korespondenční volbou (§ 6b).“.
9. V § 14g odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) zajišťuje sčítání hlasů z korespondenčního hlasování ve zvláštním volebním okrsku,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
10. V § 17 odst. 1 se slova „obálek opatřených úředním razítkem (dále jen „úřední obálka“)“
nahrazují slovy „úředních obálek“.
11. Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:
„§ 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 na své vlastní náklady zašle nebo osobně předá
zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5
písm. a) nebo zastupitelskému úřadu, kde hodlá volit na voličský průkaz. O převzetí doručovací
obálky, kterou volič osobně předá zastupitelskému úřadu, vydá zastupitelský úřad voliči
písemné potvrzení.
(2) Do doby předání obálek zvláštní okrskové volební komisi uloží zastupitelský úřad
všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za tímto účelem vyhradí vedoucí
zastupitelského úřadu; o všech těchto doručovacích obálkách vede tento úřad evidenci.
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doručeny příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení hlasování. Do výsledků
hlasování se nezapočítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které byly zastupitelskému úřadu
doručeny v doručovací obálce odeslané z místa nacházejícího se v České republice.
(4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 příslušnému zastupitelskému
úřadu, předá tento úřad zvláštní okrskové volební komisi nejpozději do ukončení hlasování na
území České republiky. Na doručovací obálky doručené 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 písm. d), nebo doručovací obálka byla odeslána z místa nacházejícího se v České
republice.
(5) Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování na území České republiky
před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky, které byly zvláštní okrskové volební
komisi předány příslušným zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku
voliče učiní zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam ve výpisu ze zvláštního
seznamu 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, není-li identifikační lístek
podepsán, není-li v doručovací obálce vložen voličský průkaz, anebo je-li v doručovací obálce
více úředních obálek nebo více identifikačních lístků, 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 zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve výpisu ze zvláštního
seznamu 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 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“.
12. V § 33 odst. 7 se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „25 dnů“.
13. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vzory hlasovacích lístků pro korespondenční volbu v elektronické podobě zašle
příslušný krajský úřad Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí
a) jejich dodání na zastupitelské úřady, nebo
b) jejich zaslání zastupitelskému úřadu přenosovou technikou; nejpozději 22 dnů před
zahájením voleb.“
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
14. V § 38 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro účely korespondenční volby zabezpečí
krajský úřad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, aby informace podle tohoto
odstavce zveřejnil zastupitelský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
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hlasovacího lístku při korespondenčním hlasování.“.
16. V § 41 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, a hlasovací lístky, které se
nachází v doručovací obálce, která byla zvláštní okrskovou volební komisí odložena.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
2. V čl. I se za stávající novelizační bod č. 4 doplňuje novelizační bod, který zní:
„21. V § 55 odst. 1 se za slova „zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů,“ vkládají slova
„§ 6 odst. 5 písm. a) na 40 dnů,“ a za slova „§ 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin,“ se vkládají
slova „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,“.“.

E.2.
(SD 7845)
Písemný pozměňovací návrh předložili poslanci Dominik Feri, Marek Benda a Marek
Výborný.
V článku I se vkládají nové novelizační body, které zní:
„1. V § 6 odst. 5 písm. a) se slova „40 dnů“ nahrazují slovy „50 dnů“.
2. V § 6 odst. 6 se slova „30 dnů“ nahrazují slovy „40 dnů“.
3. V § 6 odst. 6 se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „30 dnů“.
4. V § 6 odstavec 7 zní:
„(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 bez ohledu na to, zda volič zvolil osobní či
korespondenční způsob hlasování. Způsob hlasování je však v tomto výpisu u každého voliče
poznamenán.“.
5. V § 6a odst. 2 se slova „toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky“
nahrazují slovy „toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo ve
formě datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky“.
6. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne využít korespondenční
způsob hlasování, vloží voličský průkaz vydaný dle odst. 1 do doručovací obálky, jinak
je tento hlas neplatný.“.
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7. Za § 6a se vkládá nový § 6b, který včetně nadpisu zní:
„§ 6b
Žádost o korespondenční hlasování
(1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde je zapsán
ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) nebo volič, který volí na
zastupitelském úřadu na voličský průkaz, může hlasovat korespondenčně za podmínek
stanovených tímto zákonem.
(2) Volič může požádat zastupitelský úřad 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, adresu místa, kde
je přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nebo kde má bydliště mimo území
České republiky, a adresu voliče v zahraničí, na kterou mu budou hlasovací lístky zaslány.
Žádost musí být doručena nejpozději 35 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, kde je
volič zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) nebo zastupitelskému
úřadu, kde volič hodlá volit na voličský průkaz. Žádosti neobsahující povinné náležitosti nebo
doručené po lhůtě příslušný zastupitelský úřad odmítne a o tomto odmítnutí písemně vyrozumí
voliče.
(3) Zastupitelský úřad vydá, anebo zašle voliči:
a) hlasovací lístky,
b) identifikační lístek podle odstavce 5,
c) prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem podle §17 odst. 5 (dále jen „úřední
obálka“) a
d) doručovací
obálku,
na
které
zastupitelský
úřad
vyznačí
heslo
„Volby - korespondenční hlasování“, adresu zastupitelského úřadu, datum konání
voleb, údaj o tom, že je obálka vydána pro volby do Poslanecké sněmovny.
(4) Zastupitelský úřad dokumenty spojené s korespondenční volbou definované v
odstavci 3 vydá, anebo zašle voliči nejpozději 20 dnů přede dnem voleb na adresu uvedenou
voličem v žádosti podle odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě způsobem v místě obvyklým.
(5) Identifikační lístek obsahuje:
a) označení zastupitelského úřadu,
b) číslo identifikačního lístku,
c) údaj o tom, že je identifikační lístek vydán pro volby do Poslanecké sněmovny,
d) datum konání voleb,
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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),
f) úřední razítko 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
se nenachází na území České republiky.
(6) Korespondenčně nelze hlasovat ve volbách do Senátu a ve volbách do Poslanecké
sněmovny konaných v návaznosti na rozpuštění Poslanecké sněmovny (§ 55).“
8. Na konci § 14d se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení korespondenční volby
do Poslanecké sněmovny a vydává dokumenty spojené s korespondenční volbou (§ 6b).“.
9. V § 14g odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) zajišťuje sčítání hlasů z korespondenčního hlasování ve zvláštním volebním okrsku,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
10. V § 17 odst. 1 se slova „obálek opatřených úředním razítkem (dále jen „úřední obálka“)“
nahrazují slovy „úředních obálek“.
11. Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:
„§ 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 na své vlastní náklady zašle nebo osobně předá
zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5
písm. a) nebo zastupitelskému úřadu, kde hodlá volit na voličský průkaz. O převzetí doručovací
obálky, kterou volič osobně předá zastupitelskému úřadu, vydá zastupitelský úřad voliči
písemné potvrzení.
(2) Do doby předání obálek zvláštní okrskové volební komisi uloží zastupitelský úřad
všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za tímto účelem vyhradí 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 zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení hlasování. Do výsledků
hlasování se nezapočítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které byly zastupitelskému úřadu
doručeny v doručovací obálce odeslané z místa nacházejícího se v České republice.
(4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 příslušnému zastupitelskému
úřadu, předá tento úřad zvláštní okrskové volební komisi nejpozději do ukončení hlasování na
území České republiky. Na doručovací obálky doručené zastupitelskému úřadu po zahájení

- 22 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 písm. d), nebo doručovací obálka byla odeslána z místa nacházejícího se v České
republice.
(5) Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování na území České republiky
před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky, které byly zvláštní okrskové volební
komisi předány příslušným zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku
voliče učiní zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam ve výpisu ze zvláštního
seznamu 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, není-li identifikační lístek
podepsán, není-li v doručovací obálce vložen voličský průkaz, anebo je-li v doručovací obálce
více úředních obálek nebo více identifikačních lístků, 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 zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve výpisu ze zvláštního
seznamu 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 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“.
12. V § 33 odst. 7 se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „25 dnů“.
13. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vzory hlasovacích lístků pro korespondenční volbu v elektronické podobě zašle
příslušný krajský úřad Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí
a) jejich dodání na zastupitelské úřady, nebo
b) jejich zaslání zastupitelskému úřadu přenosovou technikou; nejpozději 22 dnů před
zahájením voleb.“
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
14. V § 38 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro účely korespondenční volby zabezpečí
krajský úřad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, aby informace podle tohoto
odstavce zveřejnil zastupitelský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
15. Na konci § 39 se doplňuje věta „Podle věty druhé se obdobně postupuje při úpravě
hlasovacího lístku při korespondenčním hlasování.“.
16. V § 41 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, a hlasovací lístky, které se
nachází v doručovací obálce, která byla zvláštní okrskovou volební komisí odložena.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
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„21. V § 55 odst. 1 se za slova „zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů,“ vkládají slova
„§ 6 odst. 5 písm. a) na 40 dnů,“ a za slova „§ 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin,“ se vkládají
slova „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,“.“.
3. V čl. II se za číslovku „2021“ doplňují slova „s výjimkou novelizačních bodů č. 1-16 a č. 21,
které nabývají účinnosti 1. ledna 2022“.

F. Poslanec Marek Benda
(SD 7890)
1. Název zákona zní: „Zákon, 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 a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a
politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů“.
2. Nad označení „Čl. I“ se vkládá označení části první, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do parlamentu České republiky“.
3. Za nově označenou část první Čl. I se vkládá část druhá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích
Čl. II
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993
Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 303/2017 Sb. se mění takto:
1. V § 20 odst. 3 se za slovo „hnutí“ vkládají slova „a koalici“.
2. V § 20 se na konci textu odstavce 6 doplňují věty „V případě koalice složené ze 2
členů, činí stálý příspěvek ročně 6 000 000 Kč pro koalici, jejíž podíl na volebním
výsledku činí 3 % hlasů v posledních volbách do Poslanecké sněmovny. Za každých
dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží koalice ročně 200 000 Kč. Činí-li podíl
koalice na volebním výsledku více než 8 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje.
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pro koalici, jejíž podíl na volebním výsledku činí 3 % hlasů v posledních volbách
do Poslanecké sněmovny. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží
koalice ročně 200 000 Kč. Činí-li podíl koalice na volebním výsledku více než
11 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje.“.
Dosavadní Čl. II se označuje jako Čl. III.
3. Nad nově označený Čl. III se vkládá označení části třetí.

G. Poslankyně Karla Maříková
(SD 7902)
Písemný pozměňovací návrh předložila poslankyně Monika Jarošová.
K usnesení ústavně právního výboru (A):
I. Do Čl. I se před bod 1 vkládá nový bod X. který zní:
„X. Do § 1 se za odst. 7 vkládá nový odst. 8, který zní:
„(8) Koalicí je subjekt kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny (dále jen „koalice”),
jehož kandidátní listiny jsou tvořeny členy nebo kandidáty více než jedné politické strany
nebo politického hnutí registrovaného Ministerstvem vnitra ČR, které ve stejných volbách
nekandidují samostatně prostřednictvím vlastních kandidátních listin.”.”
II. Za Čl. I se vkládá nový Čl. II, který zní (dosavadní Čl. II se přečísluje):
„Čl. II
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č.
47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č.
282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona
č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb.,
zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 265/2014
Sb., zákona č. 300/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona 167/2020 Sb. a 484/2020 Sb. se
mění takto:
1. V § 77 odst. 1 se za slova „(dále jen „politická strana”)” vkládají slova „anebo koalicím21”,
přičemž poznámka pod čarou č. 21 zní:
„21) Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”
2. V § 77 odst. 2 větě první se za slova „k jiné politické straně” vkládají slova "nebo koalici”.
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koalici”.
4. V § 78 odst. 4 se za slova „nevládních politických stran” vkládají slova „nebo koalic”.”.

H. Poslanec Vojtěch Pikal
H.1.
(SD 7893)
1. Za článek I se vkládá článek II, který zní:
„Čl. II
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění
zákona č. 47/2000 Sb., 39/2001 Sb., 78/2002 Sb., 192/2002 Sb., 282/2004 Sb., 359/2004 Sb.,
482/2004 Sb., 167/2005 Sb., 205/2006 Sb., 573/2006 Sb., 162/2009 Sb., 402/2009 Sb.,
265/2011 Sb., 275/2012 Sb., 265/2014 Sb., 300/2017 Sb a 167/2020 Sb. se mění takto:
1. V § 67 písm. e) se slova “ a 5” vypouští
2. V §77 odst. 1 se za slova “(dále jen "politická strana") ” vkládají slova “nebo koalicím”
3. V §77 odst. 2 zní:
“(2) Je-li v průběhu volebního období ustaven nový poslanecký klub, složený z poslanců
příslušných k jiné politické straně nebo hnutí, než za jaké byli zvoleni ve volbách, nebo nový
klub poslanců, kteří se v průběhu volebního období stali nezávislými poslanci, nevztahuje se
na tyto kluby ustanovení § 78 odst. 2 a 3.”
4. V §77 odst. 5 zní:
VARIANTA I:
“(5) K ustavení poslaneckého klubu podle odst. 1 je třeba nejméně 8 poslanců. K ustavení
poslaneckého klubu podle odst. 2 je třeba nejméně 10 poslanců. Klesne-li během volebního
období počet členů klubu pod tuto hranici, klub se ruší. Poslanci, kteří byli členy zrušeného
klubu, se mohou stát členy jiného klubu nebo zůstat bez členství v poslaneckém klubu.”
VARIANTA II:
“(5) K ustavení poslaneckého klubu podle odst. 1 je třeba nejméně 7 poslanců. K ustavení
poslaneckého klubu podle odst. 2 je třeba nejméně 10 poslanců. Klesne-li během volebního
období počet členů klubu pod tuto hranici, klub se ruší. Poslanci, kteří byli členy zrušeného
klubu, se mohou stát členy jiného klubu nebo zůstat bez členství v poslaneckém klubu.”
VARIANTA III:
“(5) K ustavení poslaneckého klubu podle odst. 1 je třeba nejméně 3 poslanců. K ustavení
poslaneckého klubu podle odst. 2 je třeba nejméně 10 poslanců. Klesne-li během volebního
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klubu, se mohou stát členy jiného klubu nebo zůstat bez členství v poslaneckém klubu.”
Dosavadní článek II se přečísluje jako III.
H.2.
(SD 7894)
K variantě I vládního návrhu zákona:
1. V bodě 2 varianty I se v § 50 odst. 1 a 2 zrušují a vkládají se odst. 1 až 5, které zní:
“(1) Celkový počet platných hlasů odevzdaných v každém volebním kraji se dělí volebním
číslem. Celé číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky směrem dolů je počtem
mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům.
(2) Nebyly-li postupem podle odstavce 1 rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé
mandáty postupně volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků
rozhoduje vyšší počet obdržených platných hlasů ve volebním kraji.
(3) Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivou politickou stranu, politické hnutí a
koalici se v každém volebním kraji dělí volebním číslem. Politické straně, politickému hnutí
nebo koalici se ve volebním kraji z celkového počtu mandátů přidělených podle § 49 přikáže
tolik mandátů, kolikrát je volební číslo obsaženo v celkovém počtu platných hlasů,
odevzdaných pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v daném volebním kraji. Počet
přikázaných mandátů se vždy zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.
(4) Nebyly-li podle odstavce 3 politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím
přikázány všechny mandáty jim přidělené podle § 49, seřadí se veškeré zbytky dělení podle
odstavce 3 všech politických stran, politických hnutí a koalic ze všech krajů a mandát je
postupně přidělován od nejvyššího zbytku politické straně, politickému hnutí nebo koalici,
která jej získala a přikázán do kraje, ve kterém ho získala. Naplní-li se počet přidělených
mandátů připadající kraji vypočtený podle odstavců 1 a 2, tento kraj je při dalším rozdělování
mandátů vyloučen a nelze do něj přikázat další mandát. V jednotlivém volebním kraji je tímto
způsobem přikázán nejvýše jeden mandát jednotlivé politické straně, politickému hnutí nebo
koalici.
(5) Nebyly-li podle odstavce 4 všem politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím
přikázány všechny mandáty přidělené podle § 49, porovnají se počty platných hlasů
odevzdaných pro takovéto strany ve všech volebních krajích, ve kterých není naplněn počet
mandátů připadajících kraji podle odstavců 1 a 2 a mandát se přikáže do kraje s nejvyšším
počtem platných hlasů odevzdaných pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, která
ho získala. Takto se postupuje, dokud nejsou přikázány všechny mandáty.“.
Ostatní odstavce se přečíslují.
2. V bodě 2 varianty I. se v §50 odst. 6 číslovky “1 a 2” mění na číslovky “3-5”
3. V bodě 2 varianty I. se v §50 odst. 9 číslovka “5” mění na číslovku “8”
4. V bodě 2 varianty I. se v §50 odst. 10 číslovky “4-6” mění na číslovky “7-9”
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H.3.
(SD 7897)
K usnesení ústavně právního výboru (A):
1. V čl. I bodu 1 se v § 50 odstavec 9 zrušuje.
2. V čl. I bodu 1 se v § 51 odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
3. V čl. I bodu 1 se v § 51 odst. 3 větě první a § 51 odst. 4 větě první číslo „3“ nahrazuje číslem
„2“.
4. V čl. I bodu 1 v § 51 odst. 5 nově zní:
„(5) Pro určení volebních krajů, do kterých se přikážou mandáty politických stran,
politických hnutí a koalic z druhého skrutinia, se seřadí se veškeré zbytky z dělení v prvním
skrutiniu; v případě rovnosti zbytků dělení rozhodne los. Mandáty jsou postupně přikazovány
od nejvyššího zbytku. Naplní-li se počet přidělených mandátů připadající kraji vypočtený podle
§ 48 zvýšeným o jedna, tento kraj je při dalším přikazování mandátů vyloučen a nelze do něj
přikázat další mandát. V jednotlivém volebním kraji je tímto způsobem přikázán nejvýše jeden
mandát jednotlivé politické straně, politickému hnutí nebo koalici.”.

I. Poslanec Jakub Michálek
(SD 7901)
K usnesení ústavně právního výboru (A):
V části první čl. I se vkládá nový novelizační bod 5, který zní:
„5. Za § 16i se vkládá nový § 16j, který zní:
„§ 16j
Bezplatná podpora volební kampaně
Na plnění fyzické osoby, která se souhlasem kandidující politické strany, politického hnutí,
koalice nebo nezávislého kandidáta pro podporu volební kampaně bezúplatně poskytne
a) plnění spočívající v bezplatné osobní dobrovolnické práci, a
b) plochy v souhrnu nepřesahující 4 m2 pro vyvěšení volebních plakátů či obdobných
propagačních materiálů na objektu svého bydliště či jeho oplocení,
se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního
zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.“.“.
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V Praze dne 26. března 2021

Marek Benda, v. r.
zpravodaj garančního ústavně právního výboru

