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Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku voleb do zastupitelstev obcí

Datum a doba konání voleb
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.,
s datem rozeslání dne 13. dubna 2022. Za den vyhlášení je tak považován 13. duben 2022.
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:
•

v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

•

v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Právní předpisy
a) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)
b) Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “prováděcí
vyhláška“)
Soudnictví na úseku voleb
•

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Financování voleb
•

Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

Informace k volbám:
Ministerstvo vnitra: Volby

do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz)

Krajský úřad Středočeského kraje: vzory kandidátních listin všech typů volebních stran, vzor prohlášení
kandidáta a petice jsou zveřejněny s informacemi o podávání kandidátních listin na webových stránkách
KÚSK: http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci
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Právo volit do zastupitelstva obce - § 4 zákona

Právo volit má:
1. státní občan České republiky, který
•

alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

•

je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který
•

alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

•

je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (má povolení k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu1)

•

občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Občané jiných členských států Evropské unie:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
Překážkami výkonu volebního práva (volič nemůže hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce) jsou:
•

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody

•

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

•

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)

•

výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Právo být volen do zastupitelstva obce - § 5 zákona

Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva:

1

•

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody

•

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

V návaznosti na usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 64A 6/2014, ze dne 19.9.2014, jímž bylo přiznáno

právo volit i občanovi členského státu EU s přechodným pobytem na území ČR, Ministerstvo vnitra
doporučuje, aby občané jiných členských států EU i s registrovaným přechodným pobytem na území ČR (tzn.
mají potvrzení o přechodném pobytu v dané obci), byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého
seznamu voličů.
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Volební okrsky - § 26 zákona

•

hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle § 26 zákona

•

volební okrsky NELZE měnit v době od vyhlášení voleb (13.dubna 2022) do vyhlášení celkových
výsledků voleb Státní volební komisí

Stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů - § 14 odst. 1 písm. b), § 28 zákona, §§ 3-4
prováděcí vyhlášky č. 59/2000 Sb.

A. Stálý seznam voličů
•

stálý seznam voličů vede obecní úřad pouze pro státní občany České republiky, kteří jsou v obci
hlášeni k trvalému pobytu

•

ve stálém seznamu voličů se u voliče evidují překážky výkonu volebního práva, tj. omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva,

2

“karanténa“, výkon trestu odnětí svobody, výkon služby

vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí (pokud se o nich úřad
dozví)
•

občan, který po sestavení stálého seznamu voličů nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto
seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut; každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém
seznamu

•

každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu;
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav; obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli
vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět

•

podle § 4 prováděcí vyhlášky je obecní úřad povinen provést každoročně kontrolu správnosti
a úplnosti seznamu; aktualizaci provede obecní úřad s využitím referenčních údajů ze základního
registru obyvatel a údajů z informačního systému evidence obyvatel; podle § 14 odst. 2 zákona
obecní úřad pro účely vedení stálého seznamu voličů využívá:
-

referenční údaje ze základního registru obyvatel, tj. příjmení, jméno, popřípadě jména (dále jen
„jméno“), adresa místa pobytu, datum narození, státní občanství, popřípadě více státních
občanství

-

údaje z informačního systému evidence obyvatel, tj. jméno, příjmení, včetně předchozích
příjmení, datum narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství, adresa místa
trvalého pobytu, omezení svéprávnosti; údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v
základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
 Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.

Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva musí výslovně vyplývat z výroku soudního rozhodnutí bez ohledu na
to, zda jde o rozsudky vydané po účinnosti nového občanského zákoníku nebo dříve. Viz web MV:
http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx .
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•

podle § 14 odst. 3 zákona může obecní úřad požádat Ministerstvo vnitra o poskytnutí seznamu voličů
v členění podle volebních okrsků, a to tak, že žádost podá v systému CzechPOINT@office
Pozor: Tento seznam zaslaný v systému CzechPOINT@office neobsahuje ani překážky ve výkonu
volebního práva ani jiné poznámky, je pouze podkladem pro aktualizaci stálého seznamu voličů
a kontrolu údajů; překážky ve výkonu volebního práva (např. omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva) a poznámky (poznámka o škrtnutí voliče z důvodu jeho zápisu ve zvláštním
seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí) si obecní úřad do stálého seznamu
zapisuje sám.

•

pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu z důvodu zápisu tohoto voliče do zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, obecní úřad zruší u tohoto voliče poznámku o jeho
vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů pouze v případě, že volič předloží potvrzení zastupitelského
úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu; toto potvrzení je třeba odevzdat v období před dnem voleb
obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo nejpozději v den
voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu

•

obecní úřad uzavře stálý seznam voličů dva dny přede dnem voleb tj. ve středu 21. září 2022
v 16. 00 hodin a okrskovým volebním komisím předá “VÝPIS ZE STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ“.
Jde

vlastně

o

kopii

stálého

seznamu

voličů

(nejde

o

seznam

zaslaný

v systému

CzechPOINT@office), která bude označena jako “VÝPIS ZE STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ“,
obsahující seznam voličů oprávněných hlasovat v daném volebním okrsku, tj. státních občanů ČR,
kteří alespoň druhý den voleb dovrší 18 let věku a mají trvalý pobyt na území daného volebního
okrsku, s uvedením poznámky:
✓

u voličů, u kterých byla zjištěna překážka ve výkonu volebního práva, tj. omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva, “karanténa“, výkon trestu odnětí svobody, služba vojáka z povolání
v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

✓

u voličů, kteří byli vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů z důvodu zápisu ve zvláštním seznamu
vedeném zastupitelským úřadem (každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu)

•

po uzavření stálého seznamu voličů již nemůže obecní úřad provádět změny; pokud se obecní
úřad dozví po uzavření seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní
informaci pro okrskovou volební komisi

•

stálý seznam se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění
podle volebních okrsků; je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu abecedně
setříděný soupis podle příjmení voličů s uvedením jména a čísla volebního okrsku.
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Stálý seznam voličů vedený v knize - vzor podle prováděcí vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Číslo

Číslo

Příjmení

Datum

pořadí

volebního

a jméno

narození

okrsku*

Místo trvalého pobytu
Část

ulice

obce

Číslo

Překážky

Poznámka

číslo

jmenného

ve výkonu

**

popisné

seznamu

volebního

číslo

práva a změny

orientační

a záznamy

Stálý seznam voličů vedený prostř. výpočetní techniky - vzor podle prováděcí vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Číslo

Číslo

Příjmení

Datum

volebního

pořadí

a jméno

narození

okrsku*

Místo trvalého pobytu
Část
obce

ulice

Číslo

Překážky

Poznámka

číslo

jmenného

ve výkonu

**

popisné

seznamu

volebního

číslo

práva a změny

orientační

a záznamy

* Uvede se vždy, i když je v obci pouze jeden volební okrsek; každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem.
Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi. Je-li vytvořen pouze 1 volební okrsek, označí se číslem 1.
** Zapisuje se následující:
•
Na základě sdělení Ministerstva vnitra obecní úřad v poznámce uvede (příp. ponechá dosavadní poznámku), že
volič byl vyškrtnut z důvodu své žádosti o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Tuto
poznámku uvede též ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi.
•
U voliče, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva (tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva, “karanténa“, výkon trestu odnětí svobody, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby
vojáka v záloze v zahraničí) se tato skutečnost poznamená ve stálém seznamu voličů a též ve výpisu z tohoto
seznamu (pokud se o ní obecní úřad dozví).

B. DODATEK STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ
•

obecní úřad vede pro voliče, který je občanem jiného členského státu EU, je v obci přihlášen
k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu 3 a sám požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu (dodatek je veden pouze pro volby do zastupitelstva obce); u voliče, u kterého nastala

3

V návaznosti na usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 64A 6/2014, ze dne 19.9.2014, jímž bylo přiznáno

právo volit i občanovi členského státu EU rovněž s přechodným pobytem na území ČR, Ministerstvo vnitra
doporučuje, aby občané jiných členských států EU i s registrovaným přechodným pobytem na území ČR (tzn.
mají potvrzení o přechodném pobytu v dané obci), byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého
seznamu voličů.
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překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v dodatku stálého seznamu
voličů
•

pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU
pouze hlášené místo pobytu, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního pasu nebo razítkem na
hraniční průvodku. Musí jít o registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt.

•

žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
•

občan jiného členského státu EU, který dosud nepožádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů a hodlá volit v obecních volbách konaných ve dnech. 23. a 24. září 2022,
musí požádat o zápis nejpozději ve středu 21. září 2022 do 16,00 hodin, tj. do uzavření
dodatku stálého seznamu voličů (je-li podána písemná žádost, musí být obecnímu úřadu
v této lhůtě doručena, nikoliv pouze předána k poštovní přepravě); k realizaci tohoto práva je
nezbytné zajistit přítomnost zaměstnance OÚ na obecním úřadě

•

zákon nespecifikuje formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
(viz dále vzory žádosti); podle metodiky Ministerstva vnitra lze žádost podat písemně nebo
osobně a musí být z ní patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu
voličů
✓

v případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, žadatel se prokáže platným
průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského státu, doklad
o pobytu na území ČR – průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo potvrzení
o přechodném pobytu na území) a pracovník obecního úřadu učiní o žádosti úřední
záznam.

✓

v případě písemné žádosti musí žadatel uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum
narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.

•

žadatel při podání žádosti nemusí předkládat doklady prokazující jeho státní občanství a jeho
trvalý pobyt v obci; obecní úřad má možnost získat dle § 14 odst. 2 zákona požadované
údaje z informačního systému cizinců

•

obecní úřad je povinen oznámit Policii ČR údaj o zápisu voliče, který není státním
občanem České republiky (je státním občanem jiného členského státu EU), do dodatku
stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu voličů.
Dle metodiky Ministerstva vnitra zápis voliče cizince do dodatku stálého seznamu voličů
nahlašuje obecní úřad průběžně na k tomu určeném formuláři. V této souvislosti se apeluje
na obecní úřady, aby formulář vyplňovaly čitelně a nezapomínaly na vyplnění data, od kdy je
u nich volič-cizinec zapsán do dodatku stálého seznamu voličů (viz vzor formuláře).

•

občané jiného členského státu EU, kteří požádali o zápis, zůstávají v dodatku stálého seznamu voličů
zapsáni do doby, dokud sami nepožádali o vyškrtnutí nebo pokud neztratili právo volit (např. se
přihlásili k trvalému event. přechodnému pobytu v jiné obci, ukončili pobyt na území ČR, zemřeli)

•

přestěhuje-li se volič (občan EU) v rámci České republiky, nemusí znovu žádat v místě svého nového
pobytu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Aby se údaj o zápisu voliče v dodatku stálého
seznamu voličů mohl “stěhovat“ s voličem (občanem EU), je nezbytné, aby obecní úřady plnily svoji
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oznamovací povinnost vůči Policii ČR - viz výše (centrální evidence u Policie ČR na základě hlášení
obecních úřadů se datuje od roku 2013).
•

každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v dodatku
stálého seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav; obecní úřad je povinen do
48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze

•

podle § 4 prováděcí vyhlášky je obecní úřad povinen provést každoročně kontrolu správnosti
a úplnosti seznamu; aktualizaci provede obecní úřad s využitím údajů z informačního systému
cizinců

•

podle § 14 odst. 2 zákona obecní úřad pro účely vedení dodatku stálého seznamu voličů využívá
údaje z informačního systému cizinců (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, státní
občanství, popřípadě více státních občanství, druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
omezení svéprávnosti, údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu pro volby do
zastupitelstev obcí); ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu

•

podle § 14 odst. 3 zákona může obecní úřad požádat Ministerstvo vnitra o poskytnutí seznamu voličů
v členění podle volebních okrsků, a to tak, že se žádost podává a zpracovává v systému
CzechPOINT@office – viz návod na webu Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviskaministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx. (Uživatelská příručka – Žádost o vydání seznamu
voličů). Tento seznam voličů v členění podle volebních okrsků poskytnutý na žádost obce
Ministerstvem vnitra je pouze podkladem pro aktualizaci dodatku stálého seznamu voličů a pro
kontrolu údajů; překážky ve výkonu volebního práva si obecní úřad do svého dodatku stálého
seznamu voličů musí zapisovat sám.

•

obecní úřad může učinit také individuální dotaz na Policii České republiky ve věci zápisu občanů EU
do dodatku stálého seznamu voličů, který se zasílá prostřednictvím datové schránky: ybndqw9 nebo
na korespondenční adresu: Olšanská 2, P.S. 78, 130 51 Praha 3. Pro tento dotaz není zaveden
žádný formulář a má tedy volnou formu, z níž musí být zřejmé, která obec a jaké údaje požaduje
(podle § 12 odst. 7 zákona poskytuje Policie České republiky na základě žádosti 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
event.. přechodnému pobytu).

•

obecní úřad vyškrtne voliče z dodatku stálého seznamu voličů:
✓

na jeho vlastní žádost nebo

✓

z důvodu pozbytí práva volit (volič – cizinec zemře, ukončí pobyt na území obce, popř. na území
České republiky)

•

obecní úřad uzavře dodatek stálého seznamu voličů dva dny přede dnem voleb, tj. ve středu 21. září
2022 v 16.00 hodin a okrskovým volebním komisím předá výpis z dodatku stálého seznamu voličů,
který obsahuje soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku (u voliče, u něhož nastala
překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu a ve výpisu ze
seznamu)
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Je na zvážení obecního úřadu, zda vytvoří společný výpis ze stálého seznamu voličů a z jeho
dodatku (viz níže vzor), nebo zda vytvoří oddělené výpisy, tj. výpis ze stálého seznamu voličů a výpis
z dodatku stálého seznamu voličů.
•

dodatek stálého seznamu voličů se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní
techniky v členění podle volebních okrsků; je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se
k seznamu abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů s uvedením jména a čísla volebního
okrsku.

Dodatek stálého seznamu voličů (vedený v knize) – vzor podle vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Číslo

Číslo

Příjmení

Státní

pořadí

volebního

a jméno

občanství

Datum
narození

Místo trvalého pobytu

Číslo

Překážky

Část obce ulice

číslo popisné

jmenného

ve výkonu

číslo orientační

seznamu

volebního práva a

okrsku*

Poznámka

změny a záznamy

Dodatek stálého seznamu voličů (prostředn. výpočetní techniky) – vzor podle vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Číslo

Číslo

Příjmení

Státní

volebního

pořadí

a jméno

občanství

okrsku*

Datum
narození

Místo trvalého pobytu

Číslo

Překážky

Část obce ulice

číslo popisné

jmenného

ve výkonu

číslo orientační

seznamu

volebního práva a

Poznámka

změny a záznamy
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Výpis ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku
vzor podle prováděcí vyhlášky č. 59/2002 Sb. (pro okrskové volební komise)

Obecní /Městský úřad*……………okrsek č……

Výpis
ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku

Číslo

Číslo

Příjmení

pořadí

jmenného

a jméno

seznamu

Místo trvalého pobytu
ulice

číslo popisné

Datum
narození

číslo orientační

Státní občanství

Záznamy

občana jiného státu
EU

razítko příslušného úřadu
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VZOR
Žádost *
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce
Application for Entry in the Annex to the Voter List

obce/města*……………………………….

Jméno a příjmení / Name and Surname
Státní občanství / Citizenship4
Datum narození / Date of Birth
Trvalý (př. přechodný pobyt) / The place
of Permanent or Temporary Residence5

žádám tímto podle ust. § 28 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.

I hereby request pursuant to the provisions of Section 28(1) of Act No. 491/2001 Coll., on the
Municipal Assembly Elections and on the Amendment of Some Acts, as amended, for entry in the
annex to the permanent list of voters.

V/In

dne/Date
podpis voliče/ Signature

Může jít pouze o občana jiného členského státu EU. / Only for a Citizen of another EU Member State.
Žadatel musí být držitelem dokladu „Povolení k trvalému pobytu“ nebo „Přechodný pobyt občana Evropské
unie“. Pro účely zápisu do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje pouze hlášené místo pobytu, které je
vyznačeno razítkem v cestovním pasu nebo razítkem na hraniční průvodce. / The applicant must hold a
“Permanent Residence Permit for an EU Citizen” or a “Certificate of Temporary Residence for an EU
Citizen”. For the purposes for entry in the annex to the permanent voter list, only the registered place of
residence, which is marked with a stamp in the passport or a stamp in the state border crossing report, is not
sufficient.
4
5
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VZOR
Úřední záznam *
o osobní žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce

Obecní úřad/ Městský úřad** …………………………
Úřední záznam
žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
(pro občana jiného státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem v obci)

Jméno a příjmení: ……………………………………. nar.................................................................................
trvalý /přechodný pobyt.....................................................................................................................................

Totožnost žadatele ověřena podle:

Výše uvedený (a), s trvalým / přechodným pobytem v obci, se dnešního dne dostavil (a) na obecní - městský
úřad a žádá v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

................................................................
podpis voliče (občana jiného členského státu EU)
Zapsal (a) dne:

Jméno a příjmení pracovníka MěÚ / OÚ :…………….
Podpis pracovníka MěÚ / OÚ:………………
Razítko úřadu

*Vzor se využije, pokud se občan jiného státu EU dostaví osobně na obecní úřad
**Uvede se odpovídající
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Formulář
o údaji, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí
orgán
___________________________________________________________________________
Č.j.: ……………….

V ……………….

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Olšanská 2
130 51 Praha 3
Datová schránka: ybndqw9
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů do zastupitelstev obcí (zasílat pouze datovými schránkami)
1) jméno, popřípadě jména …………………………
2) příjmení …………………………………………...
3) rodné příjmení ……………………………………
4) den, měsíc a rok narození ……………..
5) rodné číslo ČR, je-li přiděleno …………………… (nepovinný údaj)
6) pohlaví ……………………………………………
7) státní občanství ..…………………………………
8) číslo dokladu ……………………………..………
9) druh dokladu (cestovní pas cizího státu nebo průkaz povolení k pobytu České republiky)
……………………………………………………
10) hlášený pobyt (bydliště) ………………………… (obec, část obce, ulice, číslo popisné/evidenční)
11) zápis do seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí od …….……….…… (den, měsíc, rok)
13) vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí od ………….…..(den, měsíc, rok)
15) poznámky…………………………
Vyřizuje:
Jméno, příjmení, telefon
Jméno, příjmení, funkce
Elektronicky podepsáno

13

Volební orgány - § 6 zákona

1. Státní volební komise
2. Ministerstvo vnitra
3. Český statistický úřad
4. krajský úřad
5. pověřený obecní úřad
6. obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory
7. obecní úřad
8. starosta
9. okrsková volební komise
Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

Úkoly krajského úřadu - § 10 zákona

•

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji

•

sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů
pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup

•

ukládá pokuty podle tohoto zákona

•

kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech

•

spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil

•

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce

•

ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímž obecním úřadu jsou zřízeny alespoň 2
odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů, pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže
zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti
na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu
(zaměstnanci pověřeného obecního úřadu prokazují znalosti podle zákona č. 130/2000 Sb.)

•

zajišťuje archivaci volební dokumentace

•

plní další úkoly podle zákona
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Úkoly pověřeného obecního úřadu - § 12, § 21 zákona

•

nejpozději 85 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději ve čtvrtek 30. června 2022 musí zveřejnit na úřední
desce
1. seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají
kandidátní listiny přímo, a
2. seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
3. potřebný počet podpisů na peticích v obcích, pro které registruje kandidátní listiny

•

projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho
územního obvodu s výjimkou obcí, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu

•

informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, v nichž rada obce zřídila
alespoň 2 odbory obecního úřadu o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,
tedy nejpozději 6. srpna 2022

•

losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho
územního obvodu s výjimkou obcí, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu

•

zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, v nichž
rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu

•

spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil

•

sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z
podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb, tedy nejpozději
v pondělí 19. září 2022, a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

•

vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou
obcí, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu

•

zajišťuje archivaci volební dokumentace; pro volební dokumentaci týkající se konání voleb se stanoví
skartační znaky a lhůty:
A 10
- kandidátní listina, prohlášení kandidáta, včetně podkladů ke kandidátní listině, petice,
dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí registračního úřadu o
registraci kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací
lístek, zápisy o výsledku hlasování a vyhlášení výsledků
V5
- další volební dokumentace

•

kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí
(může vykonávat pouze zaměstnanec, který má osvědčení na úseku voleb)
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Úkoly obecního úřadu v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory6 - § 13 zákona

•

projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva “své“ obce

•

informuje starostu o registraci kandidátních listin

•

losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

•

zajišťuje tisk hlasovacích lístků

•

vyhlašuje výsledky voleb v obci

•

zajišťuje archivaci volební dokumentace; pro volební dokumentaci týkající se konání voleb se stanoví
skartační znaky a lhůty:
A 10
-

kandidátní listina, prohlášení kandidáta, včetně podkladů ke kandidátní listině, petice,
dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí registračního úřadu o
registraci kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací
lístek, zápisy o výsledku hlasování a vyhlášení výsledků hlasování

V5
-

další volební dokumentace

Úkoly obecního úřadu - § 14 zákona

•

zveřejní počet členů volených do zastupitelstva obce nejpozději 85 dnů před dnem konání voleb, tj.
do 30. června 2022, a zároveň nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (dle § 68 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích);

•

zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení a potřebné pracovní
síly

•

před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, popř.další volební dokumentace jejich
ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití

•

vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů (§ 28 odst. 1 až 4 zákona)

•

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

•

zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo
nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb, tedy nejpozději ve středu 14. září 2022, pověřenému
obecnímu úřadu

•

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku

•

zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí

Stanovisko Ministerstva vnitra: je-li u obecního úřadu zřízen pouze matriční a stavební úřad, nejde o registrační úřad ve
smyslu zákona o volbách do zastupitelstev obcí (nejedná se o obecní úřad, kde jsou radou zřízeny alespoň dva odbory).
Odbory vykonávající působnost matričního a stavebního úřadu nelze považovat za odbory zřízené radou, neboť obecní
úřady, které jsou matričním či stavebním úřadem, jsou stanoveny zákonem.
6
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1.

převezme zapečetěnou veškerou volební dokumentaci od okrskových volebních komisí
s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním
okrsku

2. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do
zastupitelstva obce. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, hlasovací lístky využité
k uvedení počtu platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu nebo pro
jednotlivé kandidáty a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí.
3. dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev obcí se uloží odděleně
od ostatní dokumentace.
4. pro volební dokumentaci týkající se konání voleb se stanoví skartační znaky a lhůty:
hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování .............................A 10
další volební dokumentace .........................................................V 5
•

plní další úkoly stanovené zákonem

Úkoly starosty- §§ 15, 17, 25 odst. 5, 29, 30 odst. 1 zákona

•

nejpozději 60 dnů před dnem voleb, tedy nejpozději v pondělí 25. července 2022, stanoví
s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku minimální počet členů okrskové volební komise
tak, aby těchto členů bylo nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být
okrsková volební komise čtyřčlenná; do minimálního počtu členů okrskové volební komise se
započítává též zapisovatel*

•

nejpozději 45 dnů před dnem voleb, tedy nejpozději v úterý 9. srpna 2022, poskytne každé volební
straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků
zveřejněním na úřední desce obecního úřadu* (pověřený obecní úřad, resp. registrační úřad musí
informovat starosty o registraci kandidátních listin nejpozději 6. srpna 2022)

•

nejpozději 41 dnů před dnem voleb, tedy nejpozději v sobotu 13. srpna 2022, jmenuje zapisovatele
okrskové volební komise*

•

nejdříve od 25. srpna 2022 nejpozději do prvního zasedání okrskové volební komise jmenuje
členy na neobsazená místa, pokud úkol přichází v úvahu* (tento úkol plní i v průběhu voleb, je-li to
třeba)

•

svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů před
dnem voleb, tedy nejpozději v pátek 2. září 2022* - viz níže první zasedání okrskové volební komise
a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění
povinností se jich účastnit

•

nejpozději 15 dnů před dnem voleb, tedy nejpozději ve čtvrtek 8. září 2022, vyvěsí pro voliče
oznámení o době a místu konání voleb (způsobem v místě obvyklým) *
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•

nejméně 16 dnů přede dnem voleb, tedy nejméně od 7. září 2022 může vyhradit plochu pro vylepení
volebních plakátů

•

nejpozději 3 dny před dnem voleb, tedy nejpozději v úterý 20. září 2022, zajistí dodání
hlasovacích lístků voličům

•

1. den voleb do zahájení hlasování, tedy v pátek 23. září 2022 do 14,00 hodin zajistí dodání
hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím

Okrsková volební komise - §§ 16–18 zákona

Úkoly
•

dbá o pořádek ve volební místnosti

•

zajišťuje a dozírá na průběh hlasování

•

sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování

•

odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o
průběhu a výsledku hlasování

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného
členského státu Evropské unie za těchto podmínek:
✓

je přihlášen k trvalému pobytu v jakékoliv obci na území České republiky; v případě státního
občana jiného členského státu EU i přechodnému pobytu

✓

alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let

✓

nenastala u něj překážka výkonu volebního práva

✓

není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise
vytvořena

Poznámka: občan jiného členského státu EU může být členem okrskové volební komise, i když nepožádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Delegování členů do okrskové volební komise
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může
delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tedy nejpozději ve středu 24. srpna 2022 do 16,00
hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve
kterém se do příslušného zastupitelstva obce volí  delegováním se rozumí doručení seznamu starostovi.
V této lhůtě musí být delegace doručena, nikoliv pouze předána k poštovní přepravě. Volebním stranám,
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jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, je třeba umožnit realizaci jejich práva, tj. zajistit přítomnost
zaměstnance OÚ na obecním úřadě.
Upozornění:
Delegace, učiněná volebními stranami, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, má vždy přednost,
a v jejím důsledku může být překročen starostou stanovený minimální počet členů okrskové volební komise.
Pokud by však delegací nebylo dosaženo stanoveného minimálního počtu členů okrskové volební komise,
starosta jmenuje členy na neobsazená místa pouze do jím stanoveného minimálního počtu, který v tomto
případě nelze překročit.
Příklad 1
Starosta v obci stanovil minimální počet členů okrskové volební komise 6 (tzn. včetně zapisovatele). Pouze
jedna volební strana ze seznamu zaregistrovaných kandidátních listin delegovala v zákonem stanovené lhůtě
svého člena do okrskové volební komise. Starosta v tomto případě musí jmenovat na neobsazená místa další
4 členy (zapisovatel + 1 delegovaný člen + 4 členové jmenovaní starostou = 6 členů okrskové volební
komise). Starosta svým jmenováním na neobsazená místa nesmí překročit stanovený minimální počet členů
okrskové volební komise.
Příklad 2
Starosta v obci stanovil minimální počet členů okrskové volební komise 6 (tzn. včetně zapisovatele). 7
volebních stran ze seznamu zaregistrovaných kandidátních listin delegovalo v zákonem stanovené lhůtě
svého jednoho člena do okrskové volební komise. V tomto případě je okrsková volební komise 8 členná
(zapisovatel + 7 delegovaných členů), třebaže starosta stanovil minimální počet členů okrskové volební
komise 6; tato delegace má vždy přednost, neboť podle zákona má každý subjekt, jehož kandidátní listina
byla zaregistrována, právo delegovat do okrskové volební komise jednoho člena (+ 1 náhradníka, který je
povolán na místo delegovaného člena, jemuž členství v komisi zaniklo).

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam:
a) buď osobně doručí  o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí
b) nebo zašle starostovi

 v listinné podobě nebo v elektronické podobě, tj. prostřednictvím datové

schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem
Seznam musí obsahovat:
a) povinné údaje
•

jméno a příjmení člena, popřípadě náhradníka

•

datum narození člena, popřípadě náhradníka

•

adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka (tj. úplnou adresu), případně přechodného
pobytu, jde-li o cizince (občana EU)

•

jméno a příjmení:
a) zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, s
výjimkou volební strany typu nezávislý kandidát
b) popřípadě osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřena a která kopii
písemného pověření k seznamu přiloží
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c) nezávislého kandidáta, tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát.
•

seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany,
ledaže jde o nezávislého kandidáta, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků
pověřena, nebo nezávislý kandidát.

b) nepovinné údaje
•

telefonní číslo člena, popřípadě náhradníka

•

adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka

•

údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud
tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa
Není-li delegací dosaženo stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje starosta nejdříve od
25. srpna 2022 nejpozději do prvního zasedání okrskové volební komise členy na neobsazená místa.
V tomto případě starosta svým jmenováním na neobsazená místa nesmí překročit minimální počet
členů okrskové volební komise, který sám stanovil. Pokud počet členů okrskové volební komise
poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb a nejsou delegovaní náhradníci, jmenuje starosta na
neobsazená místa další členy komise.
Zapisovatel
•

pouze státní občan České republiky za těchto podmínek:

•

alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let

•

nenastala u něj překážka výkonu volebního práva

•

není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena

•

je jmenován starostou nejpozději v sobotu 13. srpna 2022

•

přestane-li vykonávat svoji funkci, jmenuje starosta neprodleně nového zapisovatele

•

pořizuje zápisy z jednání komise

•

má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce člena komise

Vznik členství v okrskové volební komisi
Členství v komisi vzniká složením slibu (viz vzor) tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že 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 zástupce tak, že se podepíše pod písemné
znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.
Zánik členství
•

dnem ukončení činnosti okrskové volební komise

•

úmrtím

•

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena
okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
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•

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební
komise tím, kdo jej delegoval nebo jmenoval

•

ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti bez souhlasu
komise déle než 2 hodiny

Za člena okrskové volební komise, jehož členství zaniklo, povolá předseda okrskové volební komise
prostřednictvím starosty náhradníka téže volební strany; náhradník se stává členem okrskové volební komise
složením slibu. Nejsou-li náhradníci, upozorní předseda okrskové volební komise starostu, který jmenuje na
neobsazená místa další členy komise.
Okrsková volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem
hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů
se návrh pokládá za zamítnutý.
První zasedání okrskové volební komise
Starosta je povinen svolat první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21
dnů přede dnem voleb, tedy nejpozději v pátek 2. září 2022.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným
zástupcům v tomto prioritním způsobu doručování:
1. do datové schránky
2. na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování
3. na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány
písemnosti
4. na adresu místa jejich trvalého pobytu, případně přechodného, jde-li o cizince (občana EU)
Současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené
dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení
a o důsledcích nesplnění povinností se jich účastnit postupuje starosta obdobně.
Poznámky:
✓

Zákon výslovně stanovuje prioritu způsobu doručování pozvánky. Znamená to, že starosta bude muset
zjistit u každého delegovaného či jmenovaného člena, zda nemá zřízenou datovou schránku. Teprve po
zjištění, že zástupce nemá zpřístupněnou datovou schránku, bude pozvánka poslána na adresu pro
doručování, a není-li uvedena, pak na adresu trvalého pobytu; případně přechodného pobytu, jde-li
o cizince EU

✓

Nevylučuje se osobní předání oznámení o svolání prvního zasedání; osobní převzetí je třeba si nechat
potvrdit podpisem zástupce. I v případě osobního předání všem zástupcům je třeba vyvěsit oznámení
o svolání prvního zasedání na úřední desce.
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✓

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí neřeší situaci, kdy se delegovaný člen okrskové volební komise
nedostaví na první zasedání (může se dostavit až první den voleb před začátkem hlasování a složit slib).

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání URČÍ LOSEM ze svých členů předsedu
a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel.
Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných
závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební
komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové
volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise. Předseda okrskové volební komise může
jednotlivými úkony pověřit ostatní členy okrskové volební komise.
Nároky členů okrskových volebních komisí - § 62 zákona a § 1 prováděcí vyhlášky č. 59/2002 Sb.
1) Členové okrskové volební komise mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce
2) Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu
poměru, má nárok na:

3)

•

pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a

•

na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu
poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena
okrskové volební komise ve výši:
•

43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí obecní úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové
volební komise (NIKOLIV po ukončení zasedání okrskové volební komise druhý den voleb). V případě, že se
předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši
odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise – viz
stanovisko Ministerstva vnitra zveřejněné na webu: http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitrak-otazkam-voleb-946485.aspx .
§ 52 zákona – ukončení činnosti okrskové volební komise
a) Nebyl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb v obci  činnost okrskové volební
komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní
volební komisí.
b) Byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb v obci  činnost okrskové volební komise
je ukončena
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a. dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut
b. patnáctý den po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování v případě, že tento návrh byl
soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování
c.

dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán
oprávněným a opakuje se celý volební proces.

VZOR
Volby do Zastupitelstva města/obce *……………….,
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuji
pro volby do Zastupitelstva města/obce* ………………. , konané ve dnech 23. a 24. září 2022, minimální
počet členů okrskové volební komise takto :
okrsková volební komise pro volební okrsek č. ** je ..................... *
V ........................... dne .............................

...........................................................
(Jméno, příjmení)
starostka/starosta* města/obce* .............

Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu, dokument se nezveřejňuje.
Poznámka:
Starosta stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním
okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. nejpozději dne 25. července 2022, a to
tak, aby počet členů byl nejméně 6 (včetně zapisovatele), s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může
být okrsková volební komise čtyřčlenná (včetně zapisovatele).
Do minimálního počtu členů okrskové volební komise se započítává též zapisovatel, který je řádným členem
okrskové volební komise.
* uvede se odpovídající
** uvede se v obcích s více než jedním okrskem
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VZOR
Volby do Zastupitelstva města/obce *……………….,
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Městský/Obecní úřad ...............v ...............................

Informace
o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla
zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města/obce *………………., konané ve dnech 23. a 24. září 2022,
o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků: ..... *
Sídlo volebního okrsku č. ..... : ................................................................................................
(uvede se adresa volební místnosti)
Sídlo volebního okrsku č. ..... : ................................................................................................
(uvede se adresa volební místnosti)

V ........................ dne ........................

...........................................
(Jméno, příjmení)
starostka/starosta* města/obce*...........

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může
delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 24. srpna 2022) jednoho člena a jednoho náhradníka
do okrskové volební komise.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst. 2 a 3 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické
podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem).
Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě
náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno
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a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření
k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.
Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena,
popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci
zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše
zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého
kandidáta, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo
nezávislý kandidát.
________________________________________________________________________
Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu, dokument se ZVEŘEJŇUJE na úřední
desce.
Poznámka:
Nejpozději dne 9. srpna 2022 starosta poskytne každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována, informaci o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu
(fyzicky a způsobem umožňujícím dálkový přístup).
* uvede se odpovídající
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VZOR
Volby do Zastupitelstva města/obce *……………….,
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) ve spojení s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuji
paní/pana* .............................., trvalý pobyt ................................, zapisovatelkou/zapisovatelem* okrskové
volební komise pro volební okrsek č.** .........., se sídlem .......................... pro volby do Zastupitelstva
města/obce* ……………….., které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.

.....................................................
(Jméno, příjmení)
starostka/starosta* města/obce* .............

Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu, dokument se NEZVEŘEJŇUJE.
Poznámka:
Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové
volební komise, tj. nejpozději dne 13. srpna 2022.

Zapisovatel se započítává do minimálního počtu členů okrskové volební komise, je řádným členem
okrskové volební komise.
* uvede se odpovídající
** uvede se v obcích s více než jedním okrskem
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VZOR
Volby do Zastupitelstva města/obce*……………….,
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa

Vážená paní/Vážený pan/* rok nar.
........................................
........................................
(jméno, příjmení a adresa)
V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vás
jmenuji
na neobsazené místo člena okrskové volební komise pro volební okrsek č.** .........., se sídlem
.......................... pro volby do Zastupitelstva města/obce* …………..…….., které se budou konat ve dnech
23. a 24. září 2022.

V ........................... dne .............................

...........................................................
(Jméno, příjmení)
starostka/starosta* města/obce* ...........
Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu, dokument se NEZVEŘEJŇUJE.
Poznámka:
Starosta jmenuje členy okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona
v úvahu, ve lhůtě od 25. srpna 2022 (do prvního zasedání okrskové volební komise)
Vzor se přiměřeně použije i v případě, poklesne-li počet členů okrskové volební komise pod stanovený počet
v průběhu voleb a nejsou delegovaní náhradníci.
* uvede se odpovídající
** uvede se v obcích s více než jedním okrskem
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VZOR
Volby do Zastupitelstva města/obce*……………….,
konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
svolávám
první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č….** pro volby do Zastupitelstva města/obce*
………………., které se uskuteční dne ................ 2022

v ............ hodin v budově .............................

se sídlem ........................ č.p. .....
Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.
V ........................... dne .............................

...........................................

(Jméno, příjmení)
starostka/starosta* města/obce* ...........

Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu, dokument se zveřejňuje.

Poznámka:
Starosta svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede
dnem voleb, tj. aby se uskutečnilo nejpozději 2. září 2022. První zasedání okrskové volební komise – viz
metodika.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným
a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro
doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být
doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu, jde-li o cizince, tak
přechodného pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení
se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
Nevylučuje se osobní předání oznámení o svolání prvního zasedání; osobní převzetí je třeba si nechat
potvrdit podpisem zástupce. I v případě osobního předání všem zástupcům je třeba vyvěsit oznámení
o svolání prvního zasedání na úřední desce.

* uvede se odpovídající
** uvede se v obcích s více než jedním okrskem
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VZOR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce (města) *.............................................. se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. ..............je volební místnost (přesná adresa) ..................................
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ......................................
ve volebním okrsku č. ..............je volební místnost (přesná adresa) ..................................
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ......................................
3. Popis vytvořených volebních obvodů. **
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a
státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
7. ***

V............................. dne .............

..................................

starostka/starosta* města/obce*...........
Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu, dokument se zveřejňuje způsobem v místě
obvyklým.
Poznámka:
Nejpozději dne 8. září 2022 starosta zveřejní oznámení pro voliče o době a místě konání voleb (způsobem
v místě obvyklým).
Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede se, které části obce náleží do jednotlivých
volebních okrsků, a oznámení se zveřejní na území každého z nich; zároveň se v oznámení uvedou adresy
volebních místností.
*
uvede se odpovídající
** uvede se, přichází-li v úvahu
*** uvedou se příp. další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb do zastupitelstva v obci
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VZOR
Volby do Zastupitelstva města/obce*……………….
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Slib člena okrskové volební komise

"Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci a budu se přitom řídit Ústavou,
zákony a jinými právními předpisy České republiky."
Zapisovatel okrskové volební komise
jméno, příjmení, titul

Datum podpisu

Podpis

..................................

…………….

.............

Členové okrskové volební komise
jméno, příjmení, titul

Datum podpisu

Podpis

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............

..................................

…………….

.............
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VZOR
Městský – obecní úřad v
V…………………dne…………….2022

POTVRZENÍ

Městský – obecní úřad v………………………………………………………. ………...potvrzuje, že
pan/paní…………………………………………………………………….……………………………
bytem……………………………………………………………………………………………………..
je členem okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva města/obce*…………………….. ,
konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

...........................................
(Jméno, příjmení)
starostka/starosta* města/obce* ...........

Podle § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů má člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném
pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.
Případnou refundaci mzdy nebo platu může zaměstnavatel uplatnit pouze u zdejšího městského-obecního
úřadu, a to bezodkladně, aby mohlo být provedeno vyúčtování nákladů voleb nadřízenému orgánu.
Refundaci nelze uplatnit u krajského úřadu.
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Volební kampaň - § 30 zákona

•

prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli

•

starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb do
zastupitelstev obcí; možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních
stran

•

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným
způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů (tj. od 20. září 2022)

•

ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna
volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí 7

•

ve volbách do zastupitelstev obcí lze k volební kampani využít komunikační média kraje, obce či
městské části, avšak za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu a všechny
kandidující subjekty budou mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvku (viz stanovisko
Ministerstva vnitra níže)

7

Za bezprostřední okolí objektu, v němž je umístěna volební místnost, je nutno považovat takový prostor, kterým nutně
musí projít každý volič směřující do objektu, v němž je umístěna daná konkrétní volební místnost.“
Např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Vol 7/2008 uvádí: „Za zakázanou volební agitaci ve smyslu § 16 odst. 6
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, lze považovat takovou, která je přímo zaměřená na
bezprostřední okolí volebních místností, není jednorázová či dokonce pouze nahodilá a je natolik intenzivní, že v
konečném důsledku je reálně způsobilá ovlivnit chování i takového voliče, který byl bezprostředně před příchodem do
volební místnosti již rozhodnut hlasovat určitým způsobem.“
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Stanovisko Ministerstva vnitra zveřejněné na webu http://www.mvcr.cz/clanek/volebni-kampan-vevolbach-do-zastupitelstev-obci.aspx
Volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí je upravena v ustanovení § 30 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební
zákon"). Podle tohoto ustanovení může starosta vyhradit plochu pro vylepení plakátů, a to nejméně 16
dnů přede dnem voleb s tím, že možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících
volebních stran. V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být
žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Ve dny voleb je v objektu, v
němž je umístěna volební místnost a v jeho bezprostředním okolí, zakázána volební agitace a propagace pro
volební strany i nezávislých kandidátů.
Z výše uvedeného vyplývá, že volební zákon neupravuje na rozdíl od jiných druhů voleb povinnost zřídit si
transparentní volební účet, limity na volební výdaje nebo dohled Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí na volební kampaně. Důvodem je, že převážná část kandidujících subjektů
v komunálních volbách jsou totiž sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti, pro které by nastavená
opatření, jakými jsou povinnost zřízení transparentního volebního účtu, vedení účetnictví o financování
volební kampaně, zveřejňování informací o financování volební kampaně na internetových stránkách
a vyhotovování zprávy o financování volební kampaně, fakticky působila jako nepřiměřená zátěž
a faktor odrazující kandidovat, což by v řadě, zejména menších obcí, mohlo být příčinou nekonání voleb pro
nedostatek kandidátů. Navíc lze předpokládat, že na místní úrovni je transparentnost vedení volební kampaně
do jisté míry kontrolována v důsledku osobní znalosti kandidátů a jejich poměrů.
Podle zásady legální licence zakotvené v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že
každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, vyplývá, že
ve volbách do zastupitelstev obcí jsou kampaně volebních stran limitovány pouze podmínkami
stanovenými ve výše uvedeném § 30.
Pro úplnost uvádíme, že volební zákon neupravuje ani zákaz využívat k volební kampani komunikační
média kraje, obce či městské části nebo právnické osoby, která je ovládána krajem nebo obcí. V této
spojitosti je ovšem případné upozornit na judikaturu, konkrétně usnesení Městského soudu v Praze ze dne
13. 11. 2014 (sp.zn. 9 A 344/2014 - 61), v němž soud uvádí: "Volební zákon upravuje pravidla volební
kampaně velice kuse v ust. § 30. Obecně je tak třeba uvést, že tiskoviny, jejichž vydavateli jsou obce, mají
svou povahou blíže k veřejnoprávním médiím než k plochám pro vylepování volebních plakátů. Pokud zákon
nezakazuje použit pro volební kampaň periodika obcí, pak platí, že je lze pro volební kampaň použít, při
zachování rovnosti přístupu volebních stran. Tiskoviny, vydávané jako obecní zpravodaje, tím, že jsou v rukou
veřejné moci, musí zachovávat korektnost a neutralitu …".
V rámci volebního zákona lze tedy využít k volební kampani komunikační média kraje, obce či městské
části, avšak za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu a všechny kandidující
subjekty budou mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvku.
Tím ovšem nejsou dotčeny povinnosti politických stran a politických hnutí na základě zákona č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
odbor voleb, květen 2018
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Vybavení volebních místností

•

obecní úřad zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné
prostředky → OBECNÍ ÚŘAD ZODPOVÍDÁ ZA ÚPLNÉ VYBAVENÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ!

•

u každého člena okrskové volební komise musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce
v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala volební strana nebo jmenoval starosta Ze stanoviska Ministerstva vnitra - Údaje o členech OVK musí být k dispozici přímo ve volební místnosti
v průběhu hlasování, a to např. ve formě připnutých jmenovek nebo cedulek na místě, kde dotyčný člen
OVK sedí. Připnuté jmenovky se jeví jako vhodnější i pro případ hlasování do přenosné volební schránky.
Údaje o členech OVK ve formě jmenovek ve volební místnosti zabezpečí pro jednotlivé OVK obecní úřad
a zapisovatel pak na místě dohlédne na jejich správné a viditelné umístění či připnutí. Na jmenovce musí
být uvedeno jméno a příjmení člena OVK, jeho funkce v OVK a údaj, zda jde o člena jmenovaného
starostou, nebo delegovaného kandidujícím subjektem, aniž by bylo třeba specifikovat např. konkrétní
politickou stranu nebo politické hnutí, které ho delegovalo
Vzor jmenovky či cedulky:
Josef Novák

Josefa Nová

Jan Novotný

Jan Nový

předseda

zapisovatelka

místopředseda

člen

člen delegovaný

členka jmenovaná

člen delegovaný

člen jmenovaný

politickou

starostou

koalicí

starostou

stranou/politickým
hnutím x
x

•

Uvede se odpovídající, avšak název konkrétní politické strany nebo politického hnutí se neuvádí.

veškeré vybavení volebních místností musí být umístěno přímo ve volební místnosti, nikoliv
v prostorách před ní. Pokud je v obci více volebních okrsků, jejichž okrskové volební komise jsou
umístěny ve společném prostoru, každý z nich musí mít kompletní vybavení volební místnosti. Volební
místnost musí být PRO KAŽDÝ VOLEBNÍ OKRSEK vybavena:
•

volební schránkou

•

přenosnou volební schránkou (musí být ve volební místnosti i v případě, že obecní úřad neobdržel
žádost voliče o hlasování mimo volební místnost)

•

dostatečným množstvím hlasovacích lístků šedé barvy pro volby do zastupitelstva obce

•

dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka")
úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy a musí být opatřeny
kulatým úředním razítkem “obecní (městský) úřad“  úřední obálky pro volby do zastupitelstev
obcí jsou šedé barvy

•

psacími potřebami (modré propisky pro voliče, červené pro okrskovou volební komisi)

•

výpisy ze stálého seznamu voličů a z dodatku stálého seznamu voličů

•

zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí
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•

pro úpravu hlasovacích lístků zvláštní prostory (zástěny), oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost
hlasování (počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku)

•

na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor"

•

prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před
zahájením voleb

•

případná informace registračního úřadu o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích
předaných voličům s uvedením správného údaje (§ 25 odst.6 zákona)

•

na důstojném místě se umístí velký státní znak

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka
§ 9 zák. č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů:
Při užívání státní vlajky musí být dodržena mimo jiné tato pravidla:
a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka
umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy
vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy
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Distribuce volebních materiálů

Tisk a distribuci volebních materiálů bude zajišťovat firma Moraviapress, a.s. Distribučními místy jsou
pověřené obecní úřady, jimž budou distribuovány volební materiály pro obce v jejich správním obvodu.
Případné dotazy k distribuci volebních tiskovin je třeba adresovat příslušnému pověřenému obecnímu úřadu.
Obálka doručovací (pro doručení hlasovacích lístků voličům)

 modrá barva
Obálka úřední pro volby do zastupitelstva obce (pro okrskovou volební komisi ve volební místnosti)

 šedá barva

Kontakty

Krajský úřad
Případné dotazy k volbám do zastupitelstev obcí, s výjimkou otázek finančního charakteru (zajišťuje Odbor
finanční, oddělení účetnictví a výkaznictví- tel. 257 280 637, 257280975) a otázek spadajících do působnosti
Českého statistického úřadu, zodpoví zaměstnanci Odboru správních agend a krajského živnostenského
úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje:

Mgr. Pavla Adlerová

257 280 397

Ing. Alena Gaňová

257 280 658

Ministerstvo vnitra
Sekretariát

974 817 377, 974 817 378 volby@mvcr.cz

Volby do zastupitelstev obcí na internetových stránkách Ministerstva vnitra:

Volby do zastupitelstev obcí - Volby (mvcr.cz)
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Přehled obcí Středočeského kraje,
kde se konají volby do 1/3 Senátu ve dnech 23. a 24. září 2022
řazeno abecedně

okres Benešov – volební obvod č. 13 (sídlo: Tábor)
Jankov, Mezno, Miličín, Neustupov, Střezimíř, Votice, Zvěstov, Ratměřice

okres Beroun – volební obvod č. 16 (sídlo: Beroun)
Bavoryně, Beroun, Běštín, Bubovice, Bykoš, Felbabka, Hlásná Třebaň, Hořovice, Hostomice, Hředle,
Hudlice, Hýskov, Chlustina, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Králův
Dvůr, Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Liteň, Loděnice, Lochovice, Lužce, Málkov, Měňany, Mezouň, Mořina,
Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Osov, Otmíče, Otročiněves, Podbrdy,
Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou,
Svinaře, Tetín, Tlustice, Tmaň, Točník, Trubín, Trubská, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vráž, Všeradice,
Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zdice, Žebrák, Železná.
okres Praha – západ
Březová-Oleško, Černolice, Černošice, Červený Újezd, Číčovice, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Dolní
Břežany, Drahelčice, Hostivice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jíloviště, Jinočany, Karlík,
Klínec, Kněževes, Kosoř, Lety, Měchenice, Nučice, Ohrobec, Okrouhlo, Ořech, Ptice, Roblín, Rudná,
Řevnice, Středokluky, Tachlovice, Trnová, Třebotov, Tuchoměřice, Úhonice, Vestec, Vonoklasy, Vrané nad
Vltavou, Všenory, Zbuzany, Zlatníky – Hodkovice, Zvole.

okres Mělník – volební obvod č. 28 (sídlo: Mělník)
Čakovičky, Čečelice, Dolany nad Vltavou, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chvatěruby, Jeviněves, Kly,
Kojetice, Kostelec nad Labem, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Libiš, Liblice, Malý Újezd, Mělník,
Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nová Ves, Obříství, Olovnice, Ovčáry, Postřižín, Tišice, Tuhaň,
Újezdec, Úžice, Velký Borek, Veltrusy, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Všetaty, Zálezlice, Zlončice, Zlosyň
okres Praha – východ
Bašť, Borek, Bořanovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Dřevčice, Dřísy, Hlavenec,
Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Káraný, Klecany, Klíčany, Konětopy, Kostelní Hlavno, Křenek, Lázně
Toušeň, Lhota, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Nová Ves, Nový Vestec, Odolena Voda, Panenské
Břežany, Podolanka, Polerady, Předboj, Přezletice, Radonice, Sedlec, Sluhy, Sudovo Hlavno, Veleň, Veliká
Ves, Větrušice, Vodochody, Záryby, Zdiby, Zlonín.

okres Nymburk – volební obvod č. 37 (sídlo: Jičín)
Běrunice, Bobnice, Budiměřice, Čilec, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dvory, Dymokury, Hradčany, Hrubý
Jeseník, Chleby, Choťánky, Chotěšice, Chroustov, Jíkev, Jiřice, Jizbice, Kamenné Zboží, Kněžice, Kněžičky,
Kolaje, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, Kouty, Krchleby, Křečkov, Křinec, Libice nad Cidlinou,
Loučeň, Lysá nad Labem, Mcely, Městec Králové, Milovice, Netřebice, Nový Dvůr, Nymburk, Odřepsy,
Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Oskořínek, Pátek, Písty, Podmoky, Rožďalovice, Sány, Seletice,
Senice, Sloveč, Stará Lysá, Straky, Stratov, Úmyslovice, Velenice, Vestec, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice,
Všechlapy, Záhornice, Zbožíčko, Žitovlice.
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okres Kutná Hora – volební obvod č. 40 (sídlo: Kutná Hora)
Adamov, Bernardov, Bílé Podolí, Bludov, Bohdaneč, Brambory, Bratčice, Církvice, Čáslav, Čejkovice,
Černíny, Červené Janovice, Čestín, Dobrovítov, Dolní Pohleď, Drobovice, Hlízov, Horka I, Horka II, Horky,
Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Chabeřice, Chlístovice, Chotusice, Kácov, Kluky, Kobylnice, Košice,
Krchleby, Křesetice, Kutná Hora, Ledečko, Malešov, Miskovice, Močovice, Nepoměřice, Nové Dvory,
Okřesaneč, Onomyšl, Opatovice I, Paběnice, Pertoltice, Petrovice I, Petrovice II, Podveky, Potěhy,
Rašovice, Rataje nad Sázavou, Rohozec, Řendějov, Samopše, Semtěš, Schořov, Slavošov, Soběšín,

Souňov, Staňkovice, Starkoč, Sudějov, Suchdol, Svatý Mikuláš, Šebestěnice, Štipoklasy, Třebešice,
Třebětín, Třebonín, Tupadly, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžice, Vavřinec, Vidice, Vinaře, Vlačice,
Vlastějovice, Vlkaneč, Vodranty, Vrdy, Záboří nad Labem, Zbizuby, Zbraslavice, Zbýšov, Zruč nad Sázavou,
Žáky, Žehušice, Žleby.
okres Benešov
Bernartice, Bílkovice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice,
Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice,
Libež, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Mnichovice, Načeradec, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Psáře,
Radošovice, Rataje, Řimovice, Sázava, Slověnice, Snět, Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tehov,
Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Veliš, Vlašim, Vracovice, Všechlapy, Zdislavice.

38

