Části zákona o volbách do Parlamentu České republiky
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 6a
Voličské průkazy
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoţ stálém
seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je
zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho ţádost voličský
průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního
seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou
volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby,
popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).
(2) Volič můţe poţádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam
vede, nebo osobně do okamţiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáţe plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče ţádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.
(2) Volič můţe poţádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamţiku
uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní
seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné ţádosti se sepíše úřední
záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáţe plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče ţádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle.
(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve
dnech voleb
a) do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním
volebním okrsku,
b) do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehoţ územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě
v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny
volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.
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§8
Státní volební komise
(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu 5c) je
stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Parlamentu České republiky.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České
republiky,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické
provádění voleb do Parlamentu České republiky,
c) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran,
politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,
d) vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,
e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu
sdělením ve Sbírce zákonů,
f) předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným
kandidátům,
g) předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,
h) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební
komisí,
i) určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky
v zahraničí.
§9
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb
do Poslanecké sněmovny a Senátu.5d)
(2) Ministerstvo vnitra
a) metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb
do Parlamentu České republiky,
b) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni okresu,
c) vydává seznamy registrovaných politických stran a politických hnutí9) a poskytuje
je krajským úřadům a pověřeným obecním úřadům v sídle volebního obvodu pro
účely registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci,
d) poskytuje informace z evidence pobytu občanů pro účely vedení stálých
seznamů a zvláštních seznamů,
e) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje provoz jednotného systému
telekomunikačního spojení na území České republiky,
f) c) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků,
g) d) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního
města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného
činností na úseku voleb, který prokáţe zkouškou potřebné znalosti, a pro
zaměstnance městské části hlavního města Prahy zařazeného do úřadu městské
části v sídle volebního obvodu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáţe
zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá
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osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.5j)

zvláštní

§ 12
Krajský úřad
(1) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním
kraji,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) informuje starosty o registraci kandidátních listin,
d) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichţ
kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj,
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti
v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů
a zveřejňuje jej způsobem umoţňujícím dálkový přístup,
f) g) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého
statistického úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění
potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb
na tomto pracovišti,
g) h) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje,
h) i) archivuje volební dokumentaci,
i) j) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má
osvědčení podle zvláštního právního předpisu5k), je oprávněn
a) převzít kandidátní listiny a potvrdit jejich podání (§ 31 odst. 3),
b) přezkoumat kandidátní listiny a vyzvat k odstranění chyb (§ 33 odst. 1),
c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 32 odst. 5),
d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo
o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 33 odst. 4 a 5),
e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 36 odst. 2),
f) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 36 odst. 3),
g) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 4).
(3) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu
a) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,
b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
c) ukládá pokuty podle tohoto zákona,
d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických
zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.
(4) Činnost podle odstavce 3 písm. b) můţe vykonávat pouze zaměstnanec
kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního
předpisu.5k)
(5) Krajský úřad vyuţívá pro účely registrace kandidátních listin
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.
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(6) Vyuţívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Vyuţívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f) rodné číslo.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se vyuţijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě pouţít vţdy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 13
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
(1) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním
obvodu,
b) projednává a registruje přihlášky k registraci,
c) informuje starosty o registraci přihlášek k registraci,
d) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby
do Senátu,
e) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí, koalic
a nezávislých kandidátů, jejichţ přihlášky k registraci byly zaregistrovány,
okrskovým volebním komisím,
f) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební obvod,
g) sestavuje přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu
z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem
umoţňujícím dálkový přístup,
g) h) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého
statistického úřadu na úrovni volebního obvodu a spolupracuje s ním na zajištění
potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb
na tomto pracovišti,
h) i) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního obvodu,
i) j) archivuje volební dokumentaci,
j) k) plní další úkoly podle tohoto zákona.
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(2) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro účely registrace
přihlášek k registraci a kontroly petic vyuţívá údaje v rozsahu a za podmínek
podle § 12 odst. 5 aţ 9.
(2) (3) Pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu
v sídle volebního obvodu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu, 5c)
je oprávněn
a) převzít přihlášky k registraci a potvrdit jejich podání (§ 60 odst. 4),
b) přezkoumat přihlášky k registraci a vyzvat k odstranění chyb (§ 62 odst. 1),
c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 61 odst. 3),
d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci (§ 62
odst. 4 a 5),
e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 66 odst. 2),
f) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 4).
§ 14a
Pověřený obecní úřad
(1) Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého
statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných
od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních
sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků
do systému zpracování na tomto pracovišti,
c) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti ve svém
správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny
přede dnem voleb pro volby do Poslanecké sněmovny krajskému úřadu a
pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního
obvodu a zveřejňuje jej způsobem umoţňujícím dálkový přístup,
c) d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
d) e) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. c) a d) písm. d) a e) můţe vykonávat
pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má
osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5c)
§ 14b
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a
pomocné prostředky,
b) vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 1 aţ 4,
c) vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,
d) zajišťuje telefonní spojení do kaţdé volební místnosti v územním obvodu
obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb
pověřenému obecnímu úřadu,
5c)

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
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d) e) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního
okrsku,
e) f) archivuje volební dokumentaci,
f) g) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu vyuţívá údaje
v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 aţ 9. Údaje ze základního registru
obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel můţe obecní úřad
předávat okrskové volební komisi.
§ 14d
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb
do Poslanecké sněmovny,
b) vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 5,
c) je oprávněn ověřit pro účely vedení zvláštního seznamu údaje v rozsahu a
za podmínek podle § 12 odst. 5 aţ 9,
c) d) vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,
d) e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
e) f) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání
voleb, o moţnosti zápisu do zvláštního seznamu (§ 15 odst. 3) a o způsobu
hlasování, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
f) g) v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo
rozmnoţení hlasovacích lístků (§ 38 odst. 5),
g) h) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné
prostředky a potřebné pracovní síly.
§ 52
Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
(1) Po provedení skrutinia vyhotoví Státní volební komise z údajů předaných
Českým statistickým úřadem zápis o výsledku voleb. Zápis podepíší členové Státní
volební komise; jestliţe 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 kaţdou 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, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji
o výsledcích přednostního hlasování.
(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb
neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů.
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§ 77
nadpis vypuštěn
Na základě sdělení souhrnných výsledků voleb ve volebních obvodech
Českým statistickým úřadem podle § 73 odst. 6 Státní volební komise vyhlásí
a uveřejní celkové výsledky voleb do Senátu sdělením ve Sbírce zákonů.

Příl. 3
Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla
Volební obvod č. 1 Sídlo: Karlovy Vary
severní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na jihu obcemi Bečov nad Teplou,
Chodov, Krásné Údolí, Útvina, Bochov, Štědrá
Volební obvod č. 2 Sídlo: Sokolov
celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Teplá,
Mnichov, Prameny, Mariánské Lázně, Vlkovice, Ovesné Kladruby, jiţní část okresu
Karlovy Vary, ohraničená na severu obcemi Touţim, Otročín
Volební obvod č. 3 Sídlo: Cheb
severní část okresu Cheb, ohraničená na jihu obcemi Lázně Kynţvart, Valy, Velká
Hleďsebe, Drmoul, Trstěnice a celý okres Tachov
Volební obvod č. 4 Sídlo: Most
celý okres Most
Volební obvod č. 5 Sídlo: Chomutov
celý okres Chomutov
Volební obvod č. 6 Sídlo: Louny
celý okres Louny, celý okres Rakovník a část okresu Kladno, tvořená obcemi Drnek,
Malíkovice, Jedomělice, Řisuty, Ledce, Smečno, Přelíc, Hrdlív
Volební obvod č. 7 Sídlo: Plzeň-město
celý okres Plzeň-jih, městský obvod Plzeň 2-Slovany, severní část okresu Klatovy,
ohraničená na jihu obcemi Křenice, Jeţovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd
u Plánice, Plánice, Zavlekov, Nalţovské Hory, Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice,
Horaţďovice, a jihovýchodní část okresu Plzeň-město, ohraničená na severozápadě
obcemi Letkov, Tymákov, Starý Plzenec, Losiná
Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany
celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun,
ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluţí, Osek,
Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Olešná, severovýchodní část okresu
Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, Kyšice
Volební obvod č. 9 Sídlo: Plzeň-město
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okres Plzeň-město, bez městského obvodu Plzeň 2-Slovany a bez obcí Chrást,
Dýšina, Kyšice, Letkov, Tymákov, Mokrouše, Starý Plzenec, Lhůta, Šťáhlavy, Losiná,
Nezvěstice, Nezbavětice, Chválenice, Štěnovický Borek
Volební obvod č. 10 Sídlo: Český Krumlov
celý okres Český Krumlov, východní část okresu Prachatice, ohraničená na západě
obcemi Stoţec, Volary, Záblatí, Kratušín, Drslavice, Zábrdí, Prachatice, Ţernovice,
Nebahovy, Lhenice, Netolice, Malovice, západní část okresu České Budějovice,
ohraničená na východě obcemi Týn nad Vltavou, Horní Kněţeklady, Modrá Hůrka,
Hluboká nad Vltavou, Dasný, Čejkovice, Branišov, Litvínovice, Planá, Boršov nad
Vltavou, Včelná, Roudné, Staré Hodějovice, Nová Ves, Stráţkovice, Ostrolovský
Újezd, Trhové Sviny, Olešnice, Nové Hrady, Hranice
Volební obvod č. 11 Sídlo: Domaţlice
celý okres Domaţlice, část okresu Klatovy, ohraničená na severu obcemi Chudenice,
Dolany, Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Číhaň, Kolinec,
Hrádek, Budětice, Rabí, Hejná
Volební obvod č. 12 Sídlo: Strakonice
celý okres Strakonice, západní část okresu Písek, ohraničená na východě obcemi
Protivín, Písek, Číţová, Cerhonice, Mirotice, Rakovice, Mišovice, západní část
okresu Prachatice, ohraničená na východě obcemi Stráţný, Lenora, Horní Vltavice,
Buk, Šumavské Hoštice, Laţiště, Dvory, Husinec, Těšovice, Vitějovice, Hracholusky,
Strunkovice nad Blanicí
Volební obvod č. 13 Sídlo: Tábor
celý okres Tábor, východní část okresu Písek, ohraničená na západě obcemi Ţďár,
Tálín, Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráţ, Ostrovec,
Smetanova Lhota, Čimelice, Nerestce, Mirovice
Volební obvod č. 14 Sídlo: České Budějovice
východní část okresu České Budějovice, ohraničená na západě obcemi Bečice,
Čenkov u Bechyně, Dobšice, Ţimutice, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Vlkov, Hosín,
Hrdějovice, České Budějovice, Srubec, Ledenice, Borovany, Petříkov, západní část
okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na východě obcemi Cep, Majdalena, Třeboň,
Luţnice, Klec
Volební obvod č. 15 Sídlo: Pelhřimov
celý okres Pelhřimov, část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě obcemi
Novosedly nad Neţárkou, Stříbřec, Chlum u Třeboně, Hamr, Suchdol nad Luţnicí a
na východě obcemi Volfířov, Český Rudolec, Nová Bystřice
Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun
část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle, Točník,
Ţebrák, Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ, ohraničená na severu
obcemi Číčovice, Tuchoměřice a na jihu obcemi Řevnice, Dobřichovice, Černolice,
Jíloviště, Klínec, Měchenice, Březová-Oleško, Okrouhlo, Libeř, Pohoří
Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun
část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle,
Točník, Ţebrák, Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ,
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ohraničená na severu obcemi Číčovice, Tuchoměřice a na jihu obcemi Řevnice,
Dobřichovice, Černolice, Jíloviště, Klínec, Trnová, Dolní Břeţany, ZlatníkyHodkovice, Jesenice, Psáry, Pohoří
Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 12
zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov,
Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k.
ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka

Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 12
zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, PrahaLochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, PrahaKunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část
území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka
Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram
celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu obcemi
Vojkov, Votice, Neustupov a jiţní část okresu Praha-západ, ohraničená na severu
obcemi Mníšek pod Brdy, Řitka, Líšnice, Davle, Petrov, Jílové u Prahy, Kamenný
Přívoz
Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram
celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu
obcemi Vojkov, Votice, Neustupov a jiţní část okresu Praha-západ, ohraničená
na severu obcemi Mníšek pod Brdy, Řitka, Líšnice, Davle, Měchenice, BřezováOleško, Vrané nad Vltavou, Zvole, Ohrobec, Libeř, Jílové u Prahy, Kamenný
Přívoz
Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11
zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice,
Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, PrahaNedvězí
Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4
zahrnuje území městské části Praha 4, s výjimkou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka
Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5
zahrnuje území městské části Praha 5, s výjimkou části k. ú. Malá Strana, leţící na
území městské části Praha 5. Dále zahrnuje území městských částí Praha 13,
Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec
Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5
zahrnuje území městské části Praha 5, s výjimkou části k. ú. Malá Strana, leţící
na území městské části Praha 5. Dále zahrnuje území městských částí Praha
13, Praha-Řeporyje
Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10
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zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k. ú. Vinohrady, leţící
na území městské části Praha 10. Dále zahrnuje území městských částí PrahaŠtěrboholy, Praha-Dubeč
Volební obvod č. 23 Sídlo: Praha 8
zahrnuje území městských částí Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, PrahaDolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18
Volební obvod č. 24 Sídlo: Praha 9
zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín,
části k. ú. Malešice leţícími na území městské části Praha 9. Dále zahrnuje území
městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, PrahaDolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř
Volební obvod č. 25 Sídlo: Praha 6
zahrnuje území městské části Praha 6, s výjimkou k. ú. Střešovice, části k. ú.
Bubeneč, části k. ú. Hradčany a části k. ú. Sedlec, leţícími na území městské části
Praha 6. Dále zahrnuje území městských částí Praha 17, Praha-Přední Kopanina,
Praha-Nebušice, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje, Praha-Zličín
Volební obvod č. 26 Sídlo: Praha 2
zahrnuje území městské části Praha 2, s výjimkou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad.
Dále zahrnuje území městské části Praha 3, část území městské části Praha 10,
tvořené částí k. ú. Vinohrady leţící na území městské části Praha 10, a část území
městské části Praha 9, tvořenou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a částí k. ú.
Malešice, leţící na území městské části Praha 9
Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 1
zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7 a Praha-Troja. Dále zahrnuje část
území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část
území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana leţící na území
městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú.
Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, leţícími na
území městské části Praha 6
Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník
část okresu Mělník, ohraničená na severu obcemi Mělnické Vtelno, Řepín, Nebuţely,
Vysoká, Mělník, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, severní část okresu Praha-východ,
ohraničená na jihu obcemi Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Radonice
Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník
část okresu Mělník, ohraničená na severu obcemi Čečelice, Liblice, Malý Újezd,
Velký Borek, Mělník, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, severní část okresu
Praha-východ, ohraničená na jihu obcemi Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Radonice
Volební obvod č. 29 Sídlo: Litoměřice
celý okres Litoměřice, severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Vraný,
Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice,
Tuřany, Studeněves, Slaný, Ţiţice, Hobšovice, Černuc, Chrţín, Sazená
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Volební obvod č. 29 Sídlo: Litoměřice
celý okres Litoměřice, severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Vraný,
Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice,
Tuřany, Studeněves, Slaný, Ţiţice, Velvary, Uhy
Volební obvod č. 30 Sídlo: Kladno
jiţní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Hradečno, Kačice, Libušín,
Svinařov, Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most,
Velvary, Úhy, severní část okresu Praha-západ, ohraničená na jihu obcemi Okoř,
Lichoceves, Statečnice
Volební obvod č. 30 Sídlo: Kladno
jiţní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Hradečno, Kačice,
Libušín, Svinařov, Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves,
Kamenný Most, Neuměřice, severní část okresu Praha-západ, ohraničená
na jihu obcemi Okoř, Lichoceves, Statenice
Volební obvod č. 31 Sídlo: Ústí nad Labem
celý okres Ústí nad Labem
Volební obvod č. 32 Sídlo: Teplice
celý okres Teplice
Volební obvod č. 33 Sídlo: Děčín
celý okres Děčín
Volební obvod č. 34 Sídlo: Liberec
část okresu Liberec, ohraničená na západě obcemi Heřmanice, Frýdlant, Mníšek,
Liberec, Proseč pod Ještědem, Český Dub, Kobyly
Volební obvod č. 35 Sídlo: Jablonec nad Nisou
celý okres Jablonec nad Nisou, část okresu Semily, ohraničená na západě obcemi
Záhoří, Chuchelna, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami
Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa
celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice,
Kadlín, Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Liběchov,
Ţelízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, západní část okresu Liberec, ohraničená
na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem,
Janův Důl, Osečná, Všelibice
Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa
celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice,
Kadlín, Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Liběchov,
Ţelízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, Vysoká, Lhotka, Střemy, Nebuţely,
Hostín, Řepín, Byšice, Mělnické Vtelno, západní část okresu Liberec,
ohraničená na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Světlá
pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Všelibice
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Volební obvod č. 37 Sídlo: Jičín
celý okres Jičín, severní část okresu Nymburk, ohraničená na jihu obcemi Stará
Lysá, Benátecká Vrutice, Milovice, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky,
Písty, Nymburk, Křečkov, Pátek, Choťánky, Libice nad Cidlinou, Oseček
Volební obvod č. 38 Sídlo: Mladá Boleslav
celý okres Mladá Boleslav, západní část okresu Semily, ohraničená na východě
obcemi Mírová pod Kozákovem, Karlovice, Hrubá Skála, Ktová
Volební obvod č. 39 Sídlo: Trutnov
celý okres Trutnov, severní část okresu Náchod, ohraničená na jihu obcemi Teplice
nad Metují, Jetřichov, Hynčice, Meziměstí
Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora
celý okres Kutná Hora, západní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená na východě
obcemi Borek, Uhelná Příbram, Nová Ves u Chotěboře, Nejepín, Jilem, Sedletín,
Olešná, Radostín, Veselý Ţďár, Okrouhlice, Krásná Hora, Květinov, Michalovice,
Lípa, Herálec, Slavníč, jiţní část okresu Benešov, ohraničená na jihovýchodě obcemi
Tichonice, Psáře, Tehov, Kladruby, Ctiboř, Pavlovice, Římovice, Zdislavice,
Vracovice, Pravonín, Louňovice pod Blaníkem, Vamberk
Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora
celý okres Kutná Hora, západní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená
na východě obcemi Borek, Uhelná Příbram, Nová Ves u Chotěboře, Nejepín,
Jilem, Sedletín, Olešná, Radostín, Veselý Ţďár, Okrouhlice, Krásná Hora,
Květinov, Michalovice, Lípa, Herálec, Slavníč, jiţní část okresu Benešov,
ohraničená na jihovýchodě obcemi Tichonice, Psáře, Tehov, Kladruby, Ctiboř,
Pavlovice, Římovice, Zdislavice, Vracovice, Pravonín, Louňovice pod Blaníkem,
Vamberk, východní část okresu Benešov, tvořená obcí Sázava
Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov
část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Vrchotovy Janovice, Olbramovice,
Bystřice, Jankov, Ratměřice a na jihovýchodě obcí Divišov, tvořenou částí obce
Zdebuzeves, a dále obcemi Všechlapy, Libeţ, Radošovice, Vlašim, Kondrac, Ostrov,
Veliš, Zvěstov, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu obcemi
Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Zápy, Svémyslice
Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov
část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Vrchotovy Janovice,
Olbramovice, Bystřice, Jankov, Ratměřice a na jihovýchodě obcí Divišov,
tvořenou částí obce Zdebuzeves, a dále obcemi Všechlapy, Libeţ, Radošovice,
Vlašim, Kondrac, Ostrov, Veliš, Zvěstov, na východě obcemi Chocerady,
Vodslivy, Choratice, Xaverov, Drahňovice, část okresu Praha-východ,
ohraničená na severu obcemi Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Zápy,
Svémyslice
Volební obvod č. 42 Sídlo: Kolín
celý okres Kolín, jiţní část okresu Nymburk, ohraničená na severu obcemi Lysá nad
Labem, Ostrá, Hradištko, Sadská, Zvěřínek, Hořátev, Kovanice, Poděbrady, Sokoleč
a část okresu Praha-východ, tvořená obcemi Čelákovice, Dochov
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Volební obvod č. 43 Sídlo: Pardubice
západní část okresu Pardubice, ohraničená na východě obcemi Pardubice, Lázně
Bohdaneč, Dolany, jihozápadní část okresu Hradec Králové, ohraničená na severu
obcemi Lišice, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město, Písek, Stará Voda, Chudeřice
Volební obvod č. 44 Sídlo: Chrudim
část okresu Chrudim, ohraničená na východě obcemi Čankovice, Hrochův Týnec,
Přestavlky, Zájezdec, Řestoky, Zaječice, Horka, Vrbatův Kostelec, Leštinka,
Prosetín, Raná, Pokřikov, Vojtěchov, Kladno, Dědová, Kameničky, jihovýchodní část
okresu Havlíčkův Brod, ohraničená obcemi Jeřišno, Víska, Maleč, Chotěboř,
Čachotín, Horní Krupá, Knyk, Havlíčkův Brod, Hurtova Lhota, Okrouhlička,
Kochánov, Úhořilka, Úsobí, Skorkov
Volební obvod č. 45 Sídlo: Hradec Králové
část okresu Hradec Králové, ohraničená na severu obcemi Sovětice, Čístěves,
Máslojedy, Neděliště, Předměřice nad Labem, Hradec Králové, na jihu obcemi Luţec
nad Cidlinou, Nepolisy, Mlékosrby, Kosice, Kosičky, Káranice, Obědovice,
Kratonohy, Dobřenice, Osičky, Osice
Volební obvod č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí
část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená na severozápadě obcemi Vraclav, Zámrsk,
Slatina, Vysoké Mýto, Zálší, Kosořín, Zářecká Lhota, Mostek, Nasavrky, Podlesí,
Seč, Sudslava, na jihozápadě obcemi Vysoké Mýto, Pustina, Libecina, Javorník,
severozápadní část okresu Svitavy, tvořená obcemi Sloupnice, Vlčkov, Němčice
Volební obvod č. 47 Sídlo: Náchod
část okresu Náchod, ohraničená na severu obcemi Heřmánkovice, Hejtmánkovice,
Křinice, Police nad Metují, Ţďár, Česká Metuje, severní část okresu Hradec Králové,
ohraničená na jihu obcemi Hněvčeves, Benátky, Hořiněves, Sendraţice, Lochenice,
Skalice, Černilov, Divec, Blešno, Běleč nad Orlicí
Volební obvod č. 48 Sídlo: Rychnov nad Kněţnou
celý okres Rychnov nad Kněţnou, východní část okresu Pardubice, ohraničená na
západě obcemi Plch, Staré Ţdánice, Stéblová, Srch, Staré Hradiště, Kunětice,
Sezemice, Dašice, Kostěnice, Úhřetická Lhota, severozápadní část okresu Ústí nad
Orlicí, ohraničená na jihu obcemi Radhošť, Týnišťko, Dobříkov, Sruby, Choceň,
Koldín, východní část okresu Hradec Králové, tvořená obcemi Jílovice, Vysoký
Újezd, Ledce
Volební obvod č. 49 Sídlo: Blansko
celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na západě obcemi
Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Ţelezné,
Drásov, Čebín, Moravské Knínice, Vranov
Volební obvod č. 50 Sídlo: Svitavy
část okresu Svitavy, ohraničená na severozápadě obcemi Bohuňovice, Sedliště,
Litomyšl, východní část okresu Chrudim, ohraničená na západě obcemi
Chroustovice, Rosice, Chrast, Skuteč, Předhradí, Krouna, západní část okresu Ústí
nad Orlicí, tvořená obcemi Stradouň, Vinary, Řepníky, Leština, Nové Hrady
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Volební obvod č. 51 Sídlo: Ţďár nad Sázavou
celý okres Ţďár nad Sázavou
Volební obvod č. 52 Sídlo: Jihlava
celý okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě
obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice, Staré Město
pod Landštejnem
Volební obvod č. 53 Sídlo: Třebíč
celý okres Třebíč
Volební obvod č. 54 Sídlo: Znojmo
celý okres Znojmo, jiţní část okresu Brno-venkov, tvořená na východě obcemi
Loděnice, Šumice, Branišovice, Troskotovice
Volební obvod č. 55 Sídlo: Brno-město
západní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severovýchodě obcemi
Doubravník, Borač, Kaly, Dolní Loučky, Předklášteří, Tišnov, Hradčany, Sentice,
Chudčice, na jihu a na východě obcemi Kupařovice, Malešovice, Odrovice, Medlov,
Ledce, Hrušovany u Brna, Unkovice, Ţabčice, Přísnotice, Nosislav, Sobotovice,
Syrovice, Ţelešice, Modřice, západní část okresu Brno-město, tvořená městskými
částmi Brno-Kníničky, Brno-Bystrc, Brno-Ţebětín
Volební obvod č. 56 Sídlo: Břeclav
celý okres Břeclav, jiţní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcemi
Cvrčovice, Pohořelice, Přibice, Vranovice, na západě obcí Vlasatice
Volební obvod č. 57 Sídlo: Vyškov
západní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi Drysice, Pustiměř,
Hoštice-Heroltice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Hvězdlice, Kozlany,
Kojátky, Bučovice, východní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcí
Bílovice nad Svitavou, na jihozápadě obcemi Popovice, Rajhrad, Holasice, Vojkovice,
Ţidlochovice
Volební obvod č. 58 Sídlo: Brno-město
část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-jih, Bohunice, Černovice,
Ţidenice, Líšeň, Vinohrady, Obřany-Maloměřice, Tuřany, Slatina, Chrlice
Volební obvod č. 59 Sídlo: Brno-město
část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový
Lískovec, Starý Lískovec, Bosonohy
Volební obvod č. 60 Sídlo: Brno-město
část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-Ţabovřesky, Jundrov,
Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov,
Brno-sever
Volební obvod č. 61 Sídlo: Olomouc
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zahrnuje východní část okresu Olomouc, ohraničenou na západě vojenským
újezdem Libavá, obcemi Domašov nad Bystřicí, Jívová, Dolany, Hlušovice, Olomouc,
Křelov-Břuchotín, Koţušany-Táţaly, Blatec
Volební obvod č. 62 Sídlo: Prostějov
celý okres Prostějov, západní část okresu Přerov, ohraničená na východě obcemi
Brodek u Přerova, Rokytnice, Troubky
Volební obvod č. 63 Sídlo: Přerov
část okresu Přerov, ohraničená na západě obcemi Kokory, Přerov, Bochoř, západní
část okresu Nový Jičín, ohraničená na východě obcemi Heřmanice u Oder, Odry,
Suchdol nad Odrou, Mankovice, Jeseník nad Odrou, Starý Jičín
Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál
celý okres Bruntál, západní část okresu Opava, ohraničená na východě obcemi
Holasovice, Neplachovice, Stěbořice, Dolní Ţivotice, Lhotka u Litultovic, Nové
Lublice, Kruţberk, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Budišov nad Budišovkou
Volební obvod č. 65 Sídlo: Šumperk
část okresu Šumperk, ohraničená na jihu obcemi Kamenná, Rohle, Lesnice,
Postřelmov, Rovensko, Svébohov, Jedlí, Štíty a celý okres Jeseník
Volební obvod č. 66 Sídlo: Olomouc
zahrnuje západní část okresu Olomouc, ohraničenou na východě obcemi Bystročice,
Hněvotín, Ústín, Těšetice, Skrbeň, Horka nad Moravou, Štěpánov, Štarnov,
Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Domašov u Šternberka, Hraničné Petrovice,
Moravský Beroun, Norberčany, jiţní část okresu Šumperk, ohraničenou na severu
obcemi Drozdov, Zábřeh, Leština, Hrabová, Police, Úsov, Klopina
Volební obvod č. 67 Sídlo: Nový Jičín
východní část okresu Nový Jičín, ohraničená na západě obcemi Fulnek, Hladké
Ţivotice, Kunín, Bernartice nad Odrou, Nový Jičín, část okresu Ostrava-město,
tvořená obcemi Zbyslavice, Olbramice, Klimkovice, Vřesina
Volební obvod č. 68 Sídlo: Opava
část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Opava, Slavkov, Štáblovice,
Mikolajice, Moravice, Melč, Vítkov, Čermná ve Slezsku, na východě obcemi Píšť,
Závada, Bohuslavice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Budišovice, Kyjovice
Volební obvod č. 69 Sídlo: Frýdek-Místek
západní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na východě obcemi Kaňovice,
Bruzovice, Pazderna, Horní Domaslavice, Vojkovice, Dobratice, Niţní Lhoty,
Janovice, Krásná, Praţmo, Staré Hamry
Volební obvod č. 70 Sídlo: Ostrava-město
část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz,
Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská
Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará
Bělá a obcemi Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, Václavovice, Šenov
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Volební obvod č. 71 Sídlo: Ostrava-město
část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice,
Polanka nad Odrou
Volební obvod č. 72 Sídlo: Ostrava-město
západní část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Poruba, Plesná,
Martinov, Krásné Pole, Pustkovec, Svinov, Třebovice, a obcemi Velká Polom, Horní
Lhota, Čavisov, Dolní Lhota, východní část okresu Opava, ohraničená na západě
obcemi Hať, Vřesina, Kozmice, Dobroslavice
Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek
východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě obcemi Ţermanice,
Lučina, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka,
Vyšní Lhoty, Raškovice, Morávka, jiţní část okresu Karviná, tvořená obcemi Horní
Bludovice, Těrlicko, Český Těšín, Chotěbuz
Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná
část okresu Karviná, tvořená obcemi Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov, Horní
Suchá, Stonava, Albrechtice
Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná
část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, Rychvald,
Petřvald, Havířov
Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná
část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Orlová, Karviná, Doubrava,
Dětmarovice, Petrovice u Karviné
Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná
část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, Orlová, Horní
Suchá, Albrechtice, Stonava, Karviná, Petrovice u Karviné
Volební obvod č. 76 Sídlo: Kroměříţ
celý okres Kroměříţ, východní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi
Ivanovice na Hané, Švábenice, Chvalkovice, Uhřice, Milonice, Nevojice
Volební obvod č. 77 Sídlo: Vsetín
část okresu Vsetín, ohraničená na jihu obcemi Kateřinice, Ratiboř, Lhota u Vsetína,
Ústí, Hovězí, Zděchov, Francova Lhota
Volební obvod č. 78 Sídlo: Zlín
severní část okresu Zlín, ohraničená na jihu obcemi Nedašov, Návojná, Valašské
Klobouky, Křekov, Vlachova Lhota, Újezd, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Zlín,
Sazovice, Machová, jiţní část okresu Vsetín, ohraničená na severu obcemi
Hošťálková, Liptál, Seninka, Leskovec, Valašská Polanka, Luţná, Lidečko, Horní
Lideč, Střelná
Volební obvod č. 79 Sídlo: Hodonín
západní část okresu Hodonín, ohraničená na východě obcemi Domanín, Bzenec,
Vnorovy, Kněţdub, Tvaroţná Lhota
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Volební obvod č. 80 Sídlo: Zlín
jiţní část okresu Zlín, ohraničená na severu obcemi Tlumačov, Otrokovice, Tečovice,
Oldřichovice, Karlovice, Lhota, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Provodov,
Horní Lhota, Slopné, Loučka, Haluzice, Vlachovice, Brumlov-Bylnice, severní část
okresu Uherské Hradiště, ohraničená na jihu obcemi Lopeník, Bánov, Uherský Brod,
Drslavice, Hradčovice, Nedachlebice, Bílovice, Topolná, Babice, Sušice, Traplice,
Jankovice
Volební obvod č. 81 Sídlo: Uherské Hradiště
jiţní část okresu Uherské Hradiště, ohraničená na severu obcemi Velehrad, Jalubí,
Huštěnovice, Kněţpole, Mistřice, Popovice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, Suchá Loz,
Březová, východní část okresu Hodonín, ohraničená na západě obcemi Moravský
Písek, Veselí nad Moravou, Kozojídky, Ţeraviny, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka
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Části zákona o volbách do zastupitelstev krajů s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§4
Právo volit
(1) Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, 4) která náleţí do územního obvodu kraje, nebo na území
vojenského újezdu v územním obvodu kraje (dále jen "volič").
(2) Překáţkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody,
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům, 5)
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 6)
nebo
d) výkon základní nebo náhradní vojenské sluţby,7) vyţaduje-li to bezpečnost státu.
§8
(1) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb,
b) určí losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny
hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic,
c) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické
provádění voleb,
d) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů sdělením
ve Sbírce zákonů,
e) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební
komisí.
(2) Mezi jednáními Státní volební komise její předseda činí opatření
v neodkladných záleţitostech a ukládá úkoly k jejich zajištění.
§9
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb. 10)
(2) Ministerstvo vnitra
a) metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,
b) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje,
c) vydává seznam registrovaných politických stran a politických hnutí 11) a poskytuje
ho krajským úřadům pro účely registrace kandidátních listin,
d) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje provoz jednotného systému
telekomunikačního spojení,
e) na ţádost obecního úřadu poskytuje informace z evidence pobytu obyvatel pro
účely vedení seznamu voličů,
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f) c) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.
§ 11
Krajský úřad
(1) Krajský úřad
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, které byly
zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj,
e) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti
v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů
a zveřejňuje jej způsobem umoţňujícím dálkový přístup,
e) f) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého
statistického úřadu na úrovni kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných
technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto
pracovišti a pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů,
f) g) vyhlašuje a uveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyvěšením
na úřední desce neprodleně po jeho zjištění,
g) h) předává osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje zvoleným kandidátům,
h) i) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni kraje,
i) j) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce
zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku
voleb, který prokáţe zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření
způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje
prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, 12a)
j) k) ukládá pokuty podle tohoto zákona,
k) l) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce a
města,
l) m) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
m) n) archivuje volební dokumentaci.
(2) Převzít kandidátní listiny (§ 20 odst. 3), potvrdit podání kandidátní listiny
(§ 20 odst. 3), převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 21 odst. 5), vyhotovit a zaslat
rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta
na kandidátní listině (§ 22 odst. 4 a 5), převzít prohlášení o vzdání se kandidatury
a o jejím odvolání (§ 23 odst. 2), změnit označení kandidátů na kandidátní listině
(§ 23 odst. 3) a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje [§ 42 odst. 5
písm. b)] můţe pouze osoba, která má osvědčení podle zvláštního právního
předpisu.12b)
(3) Krajský úřad vyuţívá pro účely registrace kandidátních listin
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.
(4) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c) adresa místa pobytu,
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d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f) rodné číslo.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se vyuţijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě pouţít vţdy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 13
Pověřený obecní úřad
(1) Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého
statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a
výsledku hlasování, přebíraných od okrskových volebních komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických
zařízení a pracovních sil pro vstup výsledku hlasování z jednotlivých volebních
okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,
c) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti ve svém
správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu
nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umoţňujícím
dálkový přístup,
c) d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
d) e) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
e) f) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských
částí nebo městských obvodů,
f) g) archivuje volební dokumentaci.
(2) Provádět kontrolu podle odstavce 1 písm. c) a d) a činnost podle odstavce
1 písm. b) můţe pouze osoba, která má osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. i) § 11
odst. 1 písm. j).
§ 14
Obecní úřad
Obecní úřad
a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení,
a potřebné pracovní síly,
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b) zajišťuje telefonní spojení do kaţdé volební místnosti v územním obvodu
obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb
pověřenému obecním úřadu,
c) vydává voličské průkazy podle § 26a,
b) d) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního
okrsku,
c) e) archivuje volební dokumentaci.
§ 26
Seznamy voličů
Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen "stálý seznam"),
vedených podle zvláštního právního předpisu. 18)
§ 26a
Voličské průkazy
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoţ stálém
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho ţádost voličský průkaz
a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu
pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny
volby.
(2) Volič můţe poţádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamţiku uzavření stálého seznamu
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu
úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné ţádosti se sepíše úřední
záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáţe plnou mocí s ověřeným podpisem voliče ţádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehoţ územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu.
§ 31
Zásady hlasování
(1) Kaţdý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém
se dostavili do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
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České republiky.20) Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrţí volič
od okrskové volební komise úřední obálku. Na ţádost voliče mu okrsková volební
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
(4) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáţe
své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu
ze stálého seznamu dodatečně a umoţní mu hlasování.
(5) Neprokáţe-li volič svou totoţnost a státní občanství České republiky,20)
nebude mu hlasování umoţněno.
(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloţí k výpisu
ze stálého seznamu.
(6) (7) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který
nemůţe sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůţe číst nebo
psát, můţe být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vloţit
do úřední obálky.
(7) (8) Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
§ 38
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
(1) V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být
přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 10
odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří
mají osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. i) § 11 odst. 1 písm. j), členové Státní
volební komise a jejího sekretariátu, jakoţ i osoby, kterým k tomu dala povolení
Státní volební komise.
(2) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit
zbylé nepouţité hlasovací lístky, s výjimkou nepouţitých hlasovacích lístků určených
ke sčítání přednostních hlasů (§ 40 odst. 3), a úřední obálky, a poté dá otevřít
volební schránku.
(3) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební
schránky. V případě, ţe bylo okrskovou volební komisí na výslovnou ţádost
jednotlivých voličů pouţito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise
obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné neţ úřední obálky komise vyloučí.
Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě
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přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá
úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu.
(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise
rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany,
politická hnutí a koalice, přičemţ vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte
přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.
(5) Kaţdý člen okrskové volební komise můţe nahlíţet do hlasovacích lístků.
Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
§ 44
Vyhlášení výsledků voleb
(1) Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje krajský úřad
vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce krajského
úřadu neprodleně po jeho podepsání.
(2) Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb
do zastupitelstev krajů sdělením ve Sbírce zákonů.
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Části zákona o volbách do zastupitelstev obcí s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§7
Státní volební komise
(1) Státní volební komise, vytvořená podle zvláštního právního předpisu, 13) je
rovněţ stálým volebním orgánem i na úseku voleb do zastupitelstev obcí.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické
provádění voleb do zastupitelstev obcí,
c) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením
ve Sbírce zákonů,
d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební
komisí.
§8
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb
do zastupitelstev obcí.14)
(2) Ministerstvo vnitra na úseku voleb do zastupitelstev obcí, nových,
dodatečných nebo opakovaných voleb
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení
voleb,
b) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje,
c) vydává seznam registrovaných politických stran a politických hnutí15) a poskytuje
ho krajským úřadům,
d) c) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance kraje
zařazeného do krajského úřadu s výjimkou Magistrátu hlavního města Prahy
pověřeného činností na úseku voleb, který prokáţe zkouškou potřebné znalosti;
o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti
na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle
zvláštního právního předpisu,16)
e) poskytuje informace z evidence pobytu osob a z evidence pobytu cizinců pro účely
vedení stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů,
f) d) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.
§ 10
Krajský úřad
(1) Krajský úřad
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti
v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů
a zveřejňuje jej způsobem umoţňujícím dálkový přístup,
b) c) ukládá pokuty podle tohoto zákona,
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c) d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
d) e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných
technických zařízení a pracovních sil,
e) f) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,
s výjimkou městských částí a městských obvodů,
f) g) ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímţ obecním
úřadu jsou zřízeny alespoň 2 odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů,
pověřeného činností na úseku voleb, který prokáţe zkouškou potřebné znalosti;
o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti
na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle
zvláštního právního předpisu,18)
g) h) zajišťuje archivaci volební dokumentace,
h) i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Činnosti podle odstavce 1 můţe vykonávat pouze zaměstnanec kraje
zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle § 8 odst. 2 písm. d) § 8
odst. 2 písm. c).
§ 12
Pověřený obecní úřad
(1) Pověřený obecní úřad
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí
náleţejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady
podle § 6 písm. g) § 6 písm. f),
b) informuje starosty obcí náleţejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí,
kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g) § 6 písm. f), o registraci
kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,
c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev
obcí náleţejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní
úřady podle § 6 písm. g) § 6 písm. f),
d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náleţejících do jeho územního obvodu
s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g) § 6 písm. f),
e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických
zařízení a pracovních sil,
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti ve svém
správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu
nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umoţňujícím
dálkový přístup,
f) g) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náleţejících do jeho územního
obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g) § 6
písm. f),
g) h) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni
městských částí a městských obvodů,
h) i) zajišťuje archivaci volební dokumentace,
i) j) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
j) k) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního
předpisu,20) je oprávněn
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a)
b)
c)
d)
e)

převzít kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
potvrdit podání kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
projednat a registrovat kandidátní listiny (§ 23),
převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 22 odst. 4),
vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo
o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 3 aţ 5),
f) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 24 odst. 3),
g) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 24 odst. 4),
h) vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3),
i) podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 3),
j) provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).
(3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a
kontroly petic vyuţívá
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(4) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům.
(6) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f) údaj o tom, ţe cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro
volby do zastupitelstev obcí.
(7) Policie České republiky poskytuje na základě ţádosti obecního úřadu
z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o
cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstev obcí přihlášených v obci k trvalému pobytu v rozsahu podle
odstavce 6.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se vyuţijí z informačního systému evidence obyvatel a
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z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě pouţít vţdy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 13
Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
(1) Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory,
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce,
b) pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic vyuţívá údaje
v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 aţ 9,
b) c) informuje starostu o registraci kandidátních listin,
c) d) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku,
d) e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků,
e) f) vyhlašuje výsledky voleb v obci,
f) g) zajišťuje archivaci volební dokumentace.
(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. d) § 10
odst. 1 písm. g), je oprávněn činit úkony uvedené v § 12 odst. 2.
§ 14
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení
a potřebné pracovní síly,
b) vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů (§ 28 odst. 1 aţ 4),
c) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním
občanem České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj
o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu voličů,
d) zajišťuje telefonní spojení do kaţdé volební místnosti v územním obvodu
obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb
pověřenému obecnímu úřadu,
c) e) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního
okrsku,
d) f) zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních
komisí,
e) g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.
(2) Obecní úřad pro účely vedení stálého seznamu voličů a jeho dodatku
vyuţívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 aţ 9.
(3) Ministerstvo vnitra poskytne obecnímu úřadu na jeho ţádost seznam
voličů v členění podle volebních okrsků.
(4) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému
evidence obyvatel a informačního systému cizinců můţe obecní úřad předávat
okrskové volební komisi.
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§ 26
Volební okrsky
(1) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v kaţdé
obci stálé volební okrsky; volební okrsky lze měnit pouze v případech:
a) zvýšení nebo sníţení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu třetinu,
b) změny hranic obce v místech, kde je území této obce osídleno,
c) změny hranic městských obvodů nebo městských částí,
d) kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby
do Senátu nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí (§ 27).
(2) Volební okrsky a volební místnost pro kaţdý volební okrsek stanoví
starosta. Volební okrsky jsou vedeny v základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí36) jako účelové územní prvky. Údaje o vymezení volebních
okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí starosta.
(3) Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibliţně 1000 voličů.
Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet
voličů.
(4) Volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb 22) do vyhlášení
celkových výsledků voleb Státní volební komisí.
(5) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v území
vojenského újezdu, kde se volí do Poslanecké sněmovny, do Senátu nebo
do zastupitelstev krajů, samostatné volební okrsky. Zápis o průběhu a výsledku
hlasování předává vojenský újezd Hradiště Magistrátu města Karlovy Vary, vojenský
újezd Boletice Městskému úřadu Český Krumlov, vojenský újezd Brdy Městskému
úřadu Příbram, vojenský újezd Libavá Magistrátu města Olomouc a vojenský újezd
Březina Městskému úřadu Vyškov.
§ 51
Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb
do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů.

36)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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Části zákona o volbách do Evropského parlamentu s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§5
Právo volit
(1) Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má kaţdý
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan
jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po
dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního
předpisu2)přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území
České republiky (dále jen "volič").
(2) Překáţkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na
území České republiky jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 3)
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.4)
(3) Kaţdý volič můţe v týchţ volbách do Evropského parlamentu hlasovat
pouze jednou.
§6
Právo být volen
(1) Poslancem Evropského parlamentu můţe být na území České republiky
zvolen kaţdý občan České republiky a kaţdý občan jiného členského státu, který je
na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů
veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2)přihlášen
k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky,
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním
úkonům,4) a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě, jehoţ je
státním občanem (dále jen "členský stát původu"), zbaven práva být volen do
Evropského parlamentu. Jde-li o občana jiného členského státu, který je zároveň
občanem více členských států, nesmí být zbaven práva být volen do Evropského
parlamentu ani v jednom z nich.
(2) Kaţdý můţe v týchţ volbách do Evropského parlamentu kandidovat pouze
jednou.
§8
Státní volební komise
(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu 7) je
stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Evropského parlamentu na území
České republiky.

2)

§ 11 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel).
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(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského
parlamentu na území České republiky,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně
technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České
republiky,
c) losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského
parlamentu na území České republiky,
d) schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České
republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,
e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu
na území České republiky sdělením ve Sbírce zákonů,
f) předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům
zvoleným na území České republiky,
g) předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému
parlamentu,
h) informuje Evropský parlament o tom, ţe podle právní úpravy České republiky
zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České
republiky,
i) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební
komisí.
§9
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem na úseku voleb
do Evropského parlamentu na území České republiky, který pro účely voleb
do Evropského parlamentu plní rovněţ úlohu komunikační centrály pro vzájemnou
výměnu informací s jinými členskými státy.
(2) Ministerstvo vnitra
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení
voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) informuje prostřednictvím krajských úřadů starosty o registraci kandidátních listin a
poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic,
jejichţ kandidátní listiny byly zaregistrovány,
d) přijímá od obcí z jiných členských států informace o voličích, kteří jsou vedeni na
území České republiky v evidenci obyvatel podle zvláštního právního
předpisu2)přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na
území České republiky a
kteří projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v těchto
obcích v jiném členském
státě,
e) plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů vedenými
zastupitelskými úřady a stálým seznamem voličů podle zvláštního právního
předpisu,8)
f) poskytuje prostřednictvím krajských úřadů obecním úřadům seznam
komunikačních centrál jiných členských států,
g) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni krajů poté,
co se stěţovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,
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h) poskytuje obecním úřadům informace z evidence obyvatel9) pro účel sestavení a
vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky,
i) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje v průběhu voleb do
Evropského parlamentu provoz jednotného systému telekomunikačního spojení
na území České republiky,
j) h) zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,
k) i) archivuje volební dokumentaci,
l) j) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(3) Ministerstvo vnitra pro účely registrace kandidátních listin vyuţívá
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(4) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům.
(6) Vyuţívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f) údaj o tom, ţe cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
(7) Policie České republiky poskytuje na základě ţádosti obecního úřadu
z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o
cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
přihlášených v obci k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu v rozsahu
podle odstavce 6.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se vyuţijí z informačního systému evidence obyvatel a
z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
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(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě pouţít vţdy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 13
Krajský úřad
Krajský úřad pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti
v územním
obvodu
kraje
z podkladů
pověřených obecních
úřadů a zveřejňuje jej způsobem umoţňujícím dálkový přístup,
b) c) informuje starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy
zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichţ kandidátní listiny
byly zaregistrovány,
c) d) podílí se na distribuci volebních materiálů,
d) e) kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech,
e) f) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obcí poté,
co se stěţovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,
f) g) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a
ukládá pokuty podle tohoto zákona (§ 62 a 63),
g) h) archivuje volební dokumentaci,
h) i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 14
Pověřený obecní úřad
Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého
statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od
okrskových volebních komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil
a technických zařízení pro vstup výsledků hlasování z jednotlivých volebních
okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,
c) sestavuje přehled o telefonním spojení do kaţdé volební místnosti ve svém
správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu
nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umoţňujícím
dálkový přístup,
c) d) projednává přestupek spočívající ve dvojím zápisu v seznamu voličů,
d) e) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 15
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 27),
b) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který je občanem
jiného členského státu, do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu,
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c) zajišťuje telefonní spojení do kaţdé volební místnosti v územním obvodu
obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb
pověřenému obecnímu úřadu,
b) d) zasílá komunikační centrále jiného členského státu informaci, ţe volič, který byl
dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci tohoto
členského státu, projevil vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na
území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu tohoto
úřadu, zařazen do seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
c) e) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly
a pomocné prostředky,
d) f) vydává voličské průkazy (§ 30),
e) g) řeší stíţnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního
okrsku,
f) h) archivuje volební dokumentaci,
g) i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad pro účely vedení seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu vyuţívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 9 odst.
3 aţ 9.
(3) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému
evidence obyvatel a informačního systému cizinců můţe obecní úřad předávat
okrskové volební komisi.
§ 18
Okrsková volební komise
a)
b)
c)
d)

(1) Okrsková volební komise
dbá o pořádek ve volební místnosti,
zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1
vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1).

(2) Členem okrskové volební komise můţe být občan České republiky nebo
občan jiného členského státu,
a) u něhoţ nenastala překáţka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den sloţení slibu dosáhl věku 18 let.
(3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíţ kandidátní listina pro volbu
do Evropského parlamentu byla zaregistrována, můţe delegovat nejpozději 30 dnů
přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.
Není-li takto dosaţeno nejniţšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise
podle § 16 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená
místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod
stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci
podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.
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(4) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení
jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle zvláštního
právního předpisu2) přechodného pobytu na území České republiky (dále jen
"místo pobytu") člena, popřípadě náhradníka, a podpis zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu
zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu
přiloţí. Dále můţe obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být
delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do
okrskových volebních komisí starosta.
(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká sloţením slibu tohoto znění:
"Slibuji na svou čest, ţe budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena
okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními
předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, ţe
se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib
občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně
napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, ţe rozumím textu, který podepisuji."
(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 50),
b) úmrtím,
c) okamţikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrţí písemné prohlášení
o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze
vzít zpět,
d) okamţikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrţí písemné odvolání
člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,
e) pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského
státu,
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho
nepřítomnost trvá déle neţ 3 hodiny.
(7) Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním
zasedáním okrskové volební komise. Zapisovatel je členem okrskové volební komise
s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise
nezapočítává. Zapisovatel můţe okrskové volební komisi předkládat návrhy
a pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem
uvedeným v odstavci 5. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji
funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového
zapisovatele. Zapisovatelem můţe být jmenován občan České republiky nebo občan
cizího státu; občan cizího státu můţe být jmenován zapisovatelem jen
za předpokladu, ţe je úředníkem územního samosprávného celku v České republice
podle zvláštního právního předpisu.10)
§ 23
Projednání a registrace kandidátních listin
(1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb
předloţené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21,
nemá-li náleţitosti podle § 22 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve Ministerstvo
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vnitra písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede
dnem voleb. Ve stejné lhůtě můţe vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec
i bez výzvy Ministerstva vnitra.
(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě
závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní, rozhodne Ministerstvo vnitra
nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloţeno prohlášení podle § 22
odst. 2 a 3 nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní
listině, k níţ není připojeno prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3; podepsal-li
kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej Ministerstvo vnitra na
všech kandidátních listinách,
c) kandidáta, který nepředloţí doklad o státním občanství podle § 22 odst. 2,
d) kandidáta, který nepředloţí osvědčení podle § 22 odst. 3,
e) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet
stanovený podle § 22 odst. 4,
f) kandidáta, u něhoţ nejsou uvedeny údaje podle § 22 odst. 1 písm. b) a e),
popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné,
g) kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách více členských států,
nebo
h) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 6 odst. 1.
(3) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci kandidátní listiny splňující náleţitosti podle tohoto zákona, nebo
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliţe není podána v souladu s § 21 nebo
neobsahuje náleţitosti podle § 22 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle
odstavců 1 a 2.
(4) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí
kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo
je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 56); současně
rozhodnutí zveřejní způsobem umoţňujícím dálkový přístup, vyvěsí ho na úřední
desce Ministerstva vnitra v budově, v níţ sídlí Státní volební komise, a vyznačí na
něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí povaţuje třetím dnem ode dne jeho
vyvěšení.
(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí
kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení
o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního
předpisu, podle něhoţ bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti
byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí
o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který
rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním
razítkem a podpisem s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce
zaměstnance Ministerstva vnitra.
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(6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly
kandidátní listinu, předá Ministerstvo vnitra Státní volební komisi, která nejpozději 45
dnů přede dnem voleb vylosuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro
volby do Evropského parlamentu. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební
komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Výsledek
losování poté Ministerstvo vnitra rovněţ uveřejní způsobem umoţňujícím dálkový
přístup.
(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13)
provede Ministerstvo vnitra zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené
v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Ve věci tohoto zaregistrování
se jiţ nelze obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o jeho neplatnosti.
(8) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
(9) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichţ kandidátní listina
nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního
předpisu,13) vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra sloţený příspěvek. Je-li sloţena na
zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra místo příspěvku jiná částka, Ministerstvo
vnitra ji vrátí sloţiteli bez zbytečného odkladu.
§ 28
Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(1) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje
tak, ţe do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese
a) údaje ze stálého seznamu voličů, který vede podle zvláštního právního
předpisu14),
b) údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů
vedeného podle zvláštního právního předpisu,14) a to na základě ţádosti
takového voliče (§ 29 odst. 3),
c) údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu
podle tohoto zákona poţádají (§ 29 odst. 1 a 2),
d) údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt
a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den
voleb do Evropského parlamentu věku 18 let,
e) údaje o občanech jiných členských států, u nichţ je v evidenci podle jiného
právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.
(2) Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále
do 20 dnů přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto
obecního úřadu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu,2) trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky, ale kteří v jeho obvodu
a) vykonávají základní nebo náhradní vojenskou sluţbu,
b) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném
ústavu a zařízení, nebo
13)

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
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c) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí
svobody, 15) a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem
příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič
zapsán ve stálém seznamu voličů.
(3) Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyškrtne obecní úřad ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného podle odstavců 1 a 2 voliče,
kteří
a) poţádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu (§ 11),
b) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným
obecním úřadem podle odstavce 2.
(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu vyškrtne obecní úřad voliče, kteří
a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském
státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,
b) poţádali o vydání voličského průkazu (§ 30),
c) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle
odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali ţádost
o zápis do tohoto seznamu.
§ 29
Ţádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(1) Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden
v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví
svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
tím, ţe podá u obecního úřadu, v jehoţ správním obvodu je veden v evidenci
obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2)přihlášen k trvalému pobytu nebo
k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb ţádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
(2) K ţádosti podle odstavce 1 musí být přiloţena kopie dokladu osvědčující
zápis ţadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2)přihlášení
ţadatele k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České
republiky a zároveň čestné prohlášení ţadatele, ve kterém uvádí svoji státní
příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do
Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, ţe bude hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.
(3) Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu
voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky tím, ţe nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého
seznamu14) veden, ţádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu14)
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své ţádosti přiloţí
čestné prohlášení podle odstavce 2.
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(4) Obecní úřad ţadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho
ţádost vyřízena.
§ 36
Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém
se dostavili do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní
občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo sluţebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem17) (dále jen "cestovní pas") nebo
platným občanským průkazem.18) Volič, který je občanem jiného členského státu,
prokáţe po příchodu do volební místnosti svou totoţnost a občanství jiného
členského státu a ţe je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle
zvláštního
právního
předpisu.2)
přihlášen
k trvalému
pobytu
nebo
k přechodnému pobytu na území České republiky. Po záznamu ve výpisu ze
seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrţí volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na ţádost voliče mu okrsková volební komise dodá
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáţe-li volič svou totoţnost a občanství České republiky nebo jiného
členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáţe-li, ţe je
veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2) přihlášen
k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky,
nebude mu hlasování umoţněno.
(5) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumoţní. To neplatí, pokud volič
hlasuje na voličský průkaz.
(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totoţnosti a státního občanství podle odstavce 3 vět první a
druhé tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloţí k výpisu ze
seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.
(7) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který
nemůţe sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůţe číst nebo
psát, můţe být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s
jeho pokyny upravit a vloţit do úřední obálky.
(8) Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
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k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími
lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování
postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
§ 43
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají
i takové hlasovací lístky, na nichţ jsou jména nebo příjmení kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíţí. Pokud volič dal
na hlasovacím lístku přednostní hlas více neţ 2 kandidátům, počítá se takový
hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; ani
k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíţí.
(2) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je
přetrţený nebo který není vloţen do úřední obálky. Poškození nebo přeloţení
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné
údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Při souběhu voleb do Evropského parlamentu s jiným druhem voleb je neplatný
hlasovací lístek, který byl odevzdán do volební schránky pro jiný druh voleb (§ 64).
(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí okrsková volební komise.
§ 49
Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
(1) Po provedení skrutinia schválí Státní volební komise zápis o výsledku
voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební
komise; jestliţe některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody
v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápise Státní volební komise se uvede
a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů pro volby do Evropského
parlamentu,
b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
c) údaj o počtu odevzdaných úředních obálek,
d) počet platných hlasů odevzdaných pro kaţdou politickou stranu, politické hnutí
a koalici zvlášť,
e) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni, v členění podle politických stran,
politických hnutí a koalic, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji
o výsledcích přednostního hlasování.
(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb
neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb v denním periodickém tisku 19) a
zároveň je zveřejní způsobem umoţňujícím dálkový přístup s uvedením data
uveřejnění v denním periodickém tisku sdělením ve Sbírce zákonů.
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Části zákona o pobytu cizinců na území České republiky
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
HLAVA XV
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
§ 158
(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační
systém cizinců, jehoţ je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména,
příjmení, včetně dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví
a státní příslušnost cizince, jeho rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený
tímto cizincem, obrazový záznam, například fotografii, cizince a jeho daktyloskopické
otisky. Dále se v informačním systému cizinců o cizinci vedou
a) údaje v rozsahu
1. ţádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5),
povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),
2. ţádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu
(§ 87x),
3. ţádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totoţnosti a
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),
4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání
(§ 180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),
b) údaje o
1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu,
druhu a době platnosti,
2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření,
3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí ţádosti
o vydání dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,
4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho
platnosti,
5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle
tohoto zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku
nebo skončení platnosti,
6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření
vstupu nebo odepření vycestování,
7. důvodu zařazení do evidence neţádoucích osob s uvedením doby platnosti
omezení vstupu na území,
8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,
9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem
s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o
orgánu jiného státu, který cizince do systému zařadil,
10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním
vyhoštění, a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho
vydání,
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11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o
orgánu, který o průvoz poţádal, a orgánu, který provedení průvozu umoţnil,
12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle
tohoto zákona, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení,
skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a
údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uloţené pokuty,
13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu
ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu,
c) údaje
1. umoţňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b),
2. umoţňující určit spis vedený k cizinci a zaloţený ve věci, o které se vedou
údaje podle písmene b),
3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene
b), a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,
d) údaje o
1. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manţelství, datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manţelství za neplatné, datu nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neexistenci manţelství, datu zániku manţelství smrtí
jednoho z manţelů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z manţelů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manţel prohlášený za mrtvého nepřeţil, anebo datu nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manţelství,
3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí
jednoho z partnerů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřeţil, anebo datu nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém
k úmrtí došlo, popřípadě datu úmrtí,
5. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřeţil, jde-li
o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným
pobytem na území na dobu delší neţ 90 dnů, o občana Evropské unie, který
na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší neţ 3 měsíce, a o cizince,
kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle
zvláštního právního předpisu2),
e) údaje o
1. stupni osvojení,
2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení dítěte,
3. původním a novém rodném čísle dítěte,
4. datu a místu narození,
5. rodných číslech osvojitelů; v případě, ţe osvojiteli nebylo přiděleno rodné
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číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou,
pokud se jedná o dítě narozené ţeně s trvalým pobytem na území, která
porodila dítě a písemně poţádala o utajení své osoby v souvislosti
s porodem,
7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte, jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území,
s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší neţ 90 dnů,
o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu
delší neţ 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu 2),
f) údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo
jeho manţelu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné
péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho
manţelem osvojen anebo jehoţ poručníkem nebo manţelem jeho poručníka
je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se
o sebe nedokáţe ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny
s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manţela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu 2), a jeho rodné číslo;
jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
g) údaj o tom, ţe cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro
volby do zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, ţe cizinec je zapsán do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu,
g) h) biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu,
h) i) záznam o poskytnutí údajů.
(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněţ údaje
o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle
zvláštního právního předpisu2), a to v rozsahu údajů uvedených v odstavci 9; tyto
údaje poskytuje do informačního systému cizinců ministerstvo.
(3) Na ţádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce 1 vést
údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona
nebo zvláštního právního předpisu. Adresu podle věty první, její změnu, nebo
zrušení, můţe cizinec ohlásit policii nebo ministerstvu.
(4) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje
informační systémy obsahující údaje o
a) dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto
zákona, jehoţ pachatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, označení
správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu
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uvedených ve výroku rozhodnutí a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání
uloţené pokuty,
b) zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2), jménu, příjmení, dni,
měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince, o skutečnostech,
které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku přijatého
v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal,
c) číslu a druhu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný,
včetně důvodu neplatnosti.
(5) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho
provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto
informačním systému mohou být obsaţeny toliko údaje získané při plnění tohoto
úkolu.
(6) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavců 4 a 5 mohou být
obsaţeny i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah
k cizinci, který je v tomto informačním systému evidován.
(7) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdruţovat
s údajem obsaţeným v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního
právního předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloţeného tímto zákonem.
(8) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto
zákonem vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 a odstavce 4
písm. c) údaje získané v rámci plnění úkolů ministerstva a údaje z informačních
systémů podle odstavců 1, 4 a 5 vyuţívat pro svou činnost.
(9) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, ţe se narodil na území, místo a
okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umoţněn vstup na
území,
l) zařazení do státního integračního programu, jde-li o cizince s udělenou
mezinárodní ochranou,
m) rodinný stav, datum a místo uzavření manţelství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manţelství za neplatné, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neexistenci manţelství, datum zániku manţelství smrtí
jednoho z manţelů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z manţelů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manţel
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prohlášený za mrtvého nepřeţil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manţelství,
n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí
jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner
prohlášený za mrtvého nepřeţil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost
manţela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manţel nebo partner cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost
dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, ţe dítěti nebylo rodné
číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich
rodné číslo; v případě, ţe jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
r) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem:
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, ţe osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud
se jedná o dítě narozené ţeně s trvalým pobytem na území, která porodila dítě
a písemně poţádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí
došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřeţil,
u) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo
jeho manţelu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné
péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho
manţelem osvojen anebo jehoţ poručníkem nebo manţelem jeho poručníka
je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který
se o sebe nedokáţe ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení
rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manţela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu 2), a jeho rodné číslo; jde-
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li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
v) o tom, ţe cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstev obcí, nebo o tom, ţe cizinec je zapsán do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s
povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší neţ 90 dnů, o občanech
Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší neţ 3
měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a to v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem a způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Za podmínek
stanovených tímto zákonem se poskytuje rovněţ záznam o poskytnutí údajů.,
(10) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 9
zpracovávají a vedou rovněţ jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny
nastaly, jsou-li policii známa.
(11) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců se provede záznam
o datu a hodině výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení
orgánu veřejné moci, kterému byly poskytnuty.
(12) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani
orgánům cizích států neposkytují podle odstavce 9 údaje o cizincích s udělenou
mezinárodní ochranou.
(13) V případech, kdy byly podle odstavce 9 na základě zvláštního právního
předpisu poskytnuty údaje za účelem zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo
Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, ţe záznam
o poskytnutí údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) aţ f)
zpřístupnit, lze tak učinit výlučně pro plnění úkolů orgánu činnému v trestním
řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu
vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního
předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí údaje přístup pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního
právního předpisu.
(14) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 13, je povinen
policii oznámit údaje umoţňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby
poţadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba
trvání zajištění účelu uvedeného v odstavci 13, pro který by mu byly údaje
poskytnuty. Prohlášení podle odstavce 13 a oznámení podle věty první mohou být
zaslána i elektronickými prostředky.

45

(15) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány
osobní údaje podle odstavce 9,
a) nejsou oprávněny k jejich shromaţďování, předávání a vyuţívání mimo působnost
stanovenou zvláštním právním předpisem a
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem
nebo zpracováváním.
(16) Policie vyuţívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné
správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců.
(17) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1
ministerstvu za účelem správy informačního systému datových schránek údaje
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, na jehoţ území se narodil,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa pobytu na území,
g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
h) datum úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
§ 158b
(1) Matriční úřad oznamuje policii za účelem provozování informačního
systému cizinců údaje o matričních událostech a matričních skutečnostech cizinců,
které zapisuje do matričních knih.
(2) Matriční úřad poskytuje podle odstavce 1 o cizincích údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres, popřípadě stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manţelství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manţelství za neplatné, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neexistenci manţelství, datum zániku manţelství smrtí
jednoho z manţelů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení jednoho z manţelů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manţel prohlášený za mrtvého nepřeţil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manţelství,
h) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí
jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
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den, který partner prohlášený za mrtvého nepřeţil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních
občanství manţela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manţel nebo partner
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních
občanství dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, ţe dítěti nebylo
rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních
občanství otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci,
a jejich rodné číslo; v případě, ţe jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, ţe osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují,
pokud se jedná o dítě narozené ţeně s trvalým pobytem na území, která
porodila dítě a písemně poţádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
m) datum, místo a okres úmrtí, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený
za mrtvého nepřeţil.
§ 158c
Obecní úřad oznamuje policii údaj o zápisu cizince do dodatku stálého
seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, údaj o vyškrtnutí cizince z
dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, údaj
o zápisu cizince do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a
údaj o vyškrtnutí cizince ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
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