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Dle rozdělovníku
Nový postup při hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů
u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí
Nová úprava skartace volební dokumentace
V souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu,
které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné 2. kolo do Senátu ve dnech
9. a 10. října 2020), se na Vás obracíme, abychom upozornili na některé změny
v oblasti nakládání s volební dokumentací a nový postup při hlasování voličů
zapsaných ve zvláštních seznamech voličů u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí
ve volbách do zastupitelstev krajů. Dovolujeme si požádat o zprostředkování
informací dotčeným volebním orgánům v územní působnosti Vašeho úřadu.
Nový postup při hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů
u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí
Upozorňujeme na nový postup pro případ, kdy volič hodlá hlasovat
ve volbách do zastupitelstev krajů, ale ve stálém seznamu voličů je u něj uvedena
poznámka o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů z důvodu, že je zapsán
ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR
v zahraničí.
Nový postup:
 Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů z důvodu jeho
zápisu u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí nebrání tomu, aby tento
volič mohl ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na území ČR
(ve volebním obvodu, do kterého náleží volební okrsek voliče podle místa
jeho trvalého pobytu).
 Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev krajů umožněno
hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo

1

v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů.
 Voliči bude též možno vydat voličský průkaz pro volby do zastupitelstev
krajů.
Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů z důvodu jeho
zápisu u zastupitelského úřadu v zahraničí však zůstane v platnosti. Pro volby
do Senátu (hlasovat je možno jen na voličský průkaz vydaný zastupitelským
úřadem, a to v jakémkoli senátním volebním obvodu, kde byly volby
vyhlášeny), Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta
republiky se tak nic nemění.
Důvodem nového postupu je fakt, že v případě voleb do zastupitelstev krajů
(a rovněž voleb do zastupitelstev obcí) nemůže u voličů zapsaných ve zvláštním
seznamu voličů u zastupitelského úřadu dojít ke dvojímu hlasování. Přednost před
administrativním pravidlem vedení voliče pouze v jednom seznamu má tedy u těchto
voleb realizovatelnost aktivního volebního práva.
Školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování
V souvislosti s výše uvedeným je potřeba členy okrskových volebních
komisí upozornit na změnu v přístupu k voličům zapsaným ve zvláštních
seznamech u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.
Tito voliči mohou ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, aniž by museli předkládat potvrzení
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi.
Ve volbách do Senátu mohou voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů
u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí hlasovat na voličský průkaz vydaný
zastupitelským úřadem, a to v jakémkoliv z 27 volebních obvodů, ve kterých byly
volby do 1/3 Senátu vyhlášeny.
Nové podmínky pro skartaci části volební dokumentace
Dne 1. prosince 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 265/2019 Sb., kterou se
mění vyhlášky provádějící volební zákony. Došlo k následujícím změnám v oblasti
skartace volební dokumentace:
 Zpřesnění rozsahu volební dokumentace určené ke zničení
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Nově budou, a to i v nově stanovených „odstupňovaných“ lhůtách (viz níže),
zničeny pouze použité hlasovací lístky a všechny (tedy i nepoužité, avšak
orazítkované) úřední obálky.



Úřední obálka je obálka opatřená úředním razítkem obce.
Použitý hlasovací lístek je hlasovací lístek předaný voliči k provedení
hlasování.

Nově jsou též do výčtu ničené volební dokumentace zařazeny pomocné
hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací
archy. Jde o pomocný materiál mající úzkou vazbu na použité hlasovací lístky a
zjišťování výsledků voleb, proto je vhodné, aby sdílel osud použitých hlasovacích
lístků.
 Nové nastavení lhůt pro zničení části volební dokumentace
Nově jsou lhůty pro uschování, resp. zničení použitých hlasovacích lístků
a úředních obálek, pomocných hlasovacích lístků pro sčítání přednostních hlasů
a použitých pomocných sčítacích archů nastaveny v závislosti na průběhu
soudního přezkumu výsledků voleb, a to i se zohledněním podání případné
ústavní stížnosti tak, aby tato stěžejní část volební dokumentace byla soudům
k dispozici, dokud nebude výsledek voleb, resp. jejich přezkumu, definitivní.
Zohledněny jsou tři situace:
a) žádný návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby
kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“) soudu podán nebyl; v takovém
případě dojde ke zničení shora uvedené volební dokumentace po uplynutí 30
dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost,
b) návrh na neplatnost podán byl a po rozhodnutí soudu marně uplynula lhůta
pro podání ústavní stížnosti; v takovém případě dojde ke zničení shora uvedené
volební dokumentace po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro
podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost 1,
nebo
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Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí volebního soudu (§ 72 odst. 5 zákona
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), kterým je v případě voleb do zastupitelstev krajů krajský soud a v případě
senátních voleb Nejvyšší správní soud. Volební soud usnesení doručí účastníkům řízení a vyvěsí jej na úřední
desce soudu; usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní). Od dne následujícího začíná běžet dvouměsíční lhůta pro podání ústavní stížnosti.
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c) ústavní stížnost/stížnosti byla(y) podána(y) a Ústavní soud jí (jim) nevyhověl;
nevyhověním je třeba rozumět situaci, kdy Ústavní soud návrh odmítl, zamítl nebo
řízení zastavil; zjednodušeně řečeno nezrušil rozhodnutí soudu o návrhu;
v takovém případě dojde ke zničení shora uvedené volební dokumentace
po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané
ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.
Nová právní úprava vyžaduje zvýšené úsilí pro zjištění počátku lhůty
pro zničení výše uvedené volební dokumentace. Ministerstvo vnitra doporučuje
následující postup:
 V případě voleb do zastupitelstev krajů by počátek lhůty monitoroval
krajský úřad (nepůjde v zásadě o novou povinnost, neboť totéž musí činit
v souvislosti se svoláním ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje).
Krajský úřad bezodkladně prostřednictvím oficiálních internetových
stránek a případně dalšími vhodnými komunikačními kanály zveřejní
(oznámí) obecním úřadům, že okamžik pro počítání této lhůty nastal.


V případě voleb do Senátu by obdobně postupoval pověřený obecní
úřad v sídle volebního obvodu.

Pro obecní úřady budou relevantní jen ty návrhy dotýkající se volebního
obvodu, ve kterém se obecní úřad nachází. Obecní úřad tak budou zajímat v případě
voleb do zastupitelstev krajů jen návrhy zpochybňující volby do zastupitelstva kraje,
na jehož území se obec nachází, v případě voleb do Senátu pak návrhy
zpochybňující volbu senátora ve volebním obvodu, v jehož volebním obvodu se obec
nachází.
 Sjednocení formy zničení části volební dokumentace
Pokud jde o způsob zničení shora uvedené volební dokumentace, dochází
ke sjednocení v této oblasti pro všechny druhy voleb. Obecní úřady předmětnou část
volební dokumentace zničí protokolárně, tedy způsobem, kterým se doposud
muselo postupovat jen v případě voleb do zastupitelstev obcí a volby prezidenta
republiky.
Mgr. Petr Vokáč
ředitel odboru

Vyřizuje: JUDr. Hana Egersdorfová
vrchní ministerský rada
tel. č.:
974 817 360, 361
e-mail: volby@mvcr.cz

4

Rozdělovník
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Magistrát hl. m. Prahy
Městský úřad Cheb
Městský úřad Louny
Magistrát města Plzeň
Městský úřad Strakonice
Městský úřad Pelhřimov
Městský úřad Příbram
Úřad městské části Praha 5
Úřad městské části Praha 9
Úřad městské části Praha 1
Magistrát města Kladna
Magistrát města Děčín
Městský úřad Česká Lípa
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Kolín
Magistrát města Hradec Králové
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Žďár nad Sázavou
Městský řad Znojmo
Městský úřad Vyškov
Magistrát města Brna
Magistrát města Přerov
Magistrát města Olomouc
Magistrát města Frýdek-Místek
Magistrát města Ostrava
Magistrát města Karviná
Magistrát města Zlín
Městský úřad Uherské Hradiště
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