
(platí od 131. 1. 2017 do 12. 4. 2017)

ZÁKON

247/1995 Sb.

o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů

zapracována redakční oprava

ve znění zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 69/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona č.

204/2000 Sb.

v úplném znění zákona č. 395/2000 Sb., ve znění nálezu č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002

Sb.,

zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006

Sb.,

zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č.

222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb.,

zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb.. a zákona č. 90/2017322/2016 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

Oddíl první

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.

(2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným

hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České  republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do

Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.

(3) Volby  do Parlamentu České  republiky  vyhlašuje  prezident  republiky  nejpozději  90  dnů  před  jejich  konáním.

Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky

se považuje den,  kdy byla  rozeslána částka Sbírky  zákonů,  v níž bylo  rozhodnutí  o  vyhlášení  voleb do Parlamentu

České republiky uveřejněno.

(4) Volby do Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými  jsou pátek a

sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v

8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

(5) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají ve 2 dnech, kterými jsou

a)  čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času, jdeli o hlasování v

místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 24 hodiny ve srovnání s

hodinovým časem na území České republiky,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 6a

Voličské průkazy

 

(1) Voliči,  který nebude moci  volit  ve volebním okrsku, v  jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu

vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost 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 může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a  to osobně u  toho, kdo stálý

nebo  zvláštní  seznam  vede,  do  okamžiku  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 žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15

dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče

žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11

Český statistický úřad
 

(1)  Český  statistický  úřad  vypracovává  závazný  systém  zjišťování  a  zpracování  výsledků  voleb  a  zajišťuje

vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování a poskytování výsledků voleb.

(2) Český statistický úřad dále

a)  zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky
 5f)

 podle odstavce 1 na

pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle

volebního obvodu, u Státní volební komise a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem

vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady,

b)    zpracovává  celkové  výsledky  voleb  do  Poslanecké  sněmovny  (§  48  až  51),  podklady  pro  zápis  Státní  volební

komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu (§ 77) a předává je neprodleně Státní volební komisi,

c)  vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně okresnímu úřadu v sídle kraje nebo krajskému úřadu

nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,

d)  technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,

e)    pro  jednotlivá  pracoviště  podle  písmena  a)  zabezpečuje  zaměstnance  Českého  statistického  úřadu  pověřené

zjišťováním  a  zpracováním  výsledků  voleb  do  Parlamentu  České  republiky  a  potřebný  počet  dalších  osob  pro

zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,

f)   provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,

g)    vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu  zahraničních  věcí  písemný doklad  ve  formě počítačové

sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování

převzaty bezchybně,

h)h)    předává  souhrnné  informace o  výsledcích  voleb na úrovni  volebního  kraje  nebo  volebního obvodu a České

republiky  v  písemné  formě  politickým  stranám,  politickým  hnutím,  koalicím  a  nezávislým  kandidátům,  jejichž

kandidátní  listina nebo přihláška k  registraci byla zaregistrována,  v  rámci  technického  řešení podle odstavce 1

také předává informace v elektronické formě,

i)   vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,

ij)      sděluje případné duplicity na kandidátních  listinách a přihláškách k  registraci  krajskému úřadu a pověřenému

obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,

j) k)    řeší stížnosti na  funkci  technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování

výsledků voleb,

k)l)      předává  zápisy  o  průběhu  a  výsledku  hlasování,  převzaté  od  okrskových  volebních  komisí  a  zvláštních

okrskových  volebních  komisí,  do  úschovy  příslušnému  pověřenému  obecnímu  úřadu  nejpozději  10  dnů  od

ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,

l)    m)  po  vyhlášení  celkových  výsledků  voleb  do  Poslanecké  sněmovny  nebo  Senátu  na  vyžádání  poskytuje

informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.

(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. e), je oprávněn

a)  zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23),

b)  převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,

c)  stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d)  vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den voleb

(§ 43 odst. 5),

e)  zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní volební okrsky,

f)   zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve volebním obvodu (§ 73 odst. 1),

g)  vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 až 4),



h)  vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 až 4).),
i)   zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního kraje a na úrovni volebního obvodu na adresu

zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic.
 

§ 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,  jejichž  kandidátní  listiny  byly

zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
e)  zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj,
f)   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,
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,

h)  zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje,
i)   archivuje volební dokumentaci,
j)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)  Pouze  zaměstnanec  kraje  zařazený  do  krajského  úřadu,  který  má  osvědčení  podle  zvláštního  právního
předpisu, 5k) 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 stížnosti 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) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,

který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu. 5k)

(5) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin
a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)  údaje z informačního systému evidence obyvatel.

(6) Využívanými 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,.



f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum

nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

(7) Využívanými 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)  omezení svéprávnosti,

f)   rodné číslo,.

g)  datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum

nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14c

Starosta

 

(1) Starosta

a)  zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci,

b)  zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

c)  stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů

okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde

může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

d)  svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,

e)  jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),

f)      poskytuje  každé  politické  straně,  politickému  hnutí,  koalici  a  nezávislému  kandidátovi,  jejichž  kandidátní  listina,

popřípadě přihláška k  registraci byla zaregistrována,  informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na

úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb,

g)  plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) 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  a  současně  toto  oznámení  vyvěsí  na  úřední  desce  obecního  úřadu;  oznámení  se

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14e

Okrsková volební komise

 

(1) Okrsková volební komise

a)  dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)  zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

c)  sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

d)  odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku

hlasování.

(2) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

a)  který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b)  u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a

c)  který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

(3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny

byla  zaregistrována ve volebním kraji,  jehož součástí  je  volební okrsek, a  každá politická strana, politické hnutí  a



koalice  i  nezávislý  kandidát,  jejichž  přihláška  k  registraci  byla  zaregistrována  pro  volby  do  Senátu  ve  volebním
obvodu,  jehož  součástí  je  volební  okrsek,  může  delegovat  nejpozději  30  dnů  přede  dnem  voleb  1  člena  a  1
náhradníka  do  okrskové  volební  komise.  Neníli  takto  dosaženo  nejnižšího  stanoveného  počtu  členů  okrskové
volební komise podle § 14c písm. c) odst. 1,), 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
Parlamentu České  republiky  a  nejsouli  náhradníci  podle  věty  první,  jmenuje  starosta  na  neobsazená místa  další
členy komise.

(4)  DelegováníDelegováním  členů  a  náhradníků  podle  odstavce  3  se  provede  tak,  že  se  rozumí
doručení jejich seznam osobně doručí nebo zašle seznamu starostovi,  a  to  v  listinné  podobě  nebo  v  elektronické
podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.. Seznam musí obsahovat jméno a
příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu členarodné číslo a místo, kde je člen, popřípadě náhradníka,
a jméno a příjmenínáhradník přihlášen k trvalému pobytu, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo
koalice,  popřípadě  jméno  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.podpis  tohoto
kandidáta. Dále může  seznam obsahovat  telefonní  číslo,  adresu  pro  doručování  nebo  adresu  elektronické  pošty
člena, popřípadě náhradníka ai 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,  osoba,  která  je  k  provedení  delegování  členů  a  náhradníků  podle
odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 32
Náležitosti kandidátních listin

 
(1) Kandidátní listina obsahuje

a)  název volebního kraje,
b)  název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
c)    jména  a  příjmení  kandidátů,  pohlaví,  věk,  jejich  povolání,  obec,  kde  jsou  přihlášeni  k  trvalému  pobytu,  název

politické  strany  nebo  politického  hnutí,  jehož  jsou  členy,  nebo  údaj,  že  kandidát  není  členem  žádné  politické
strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

d)  pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
e)  jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k

trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho
jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

f)   jdeli o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
g)  podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
h)    jméno  a  příjmení,  označení  funkce  a  podpis  osoby  oprávněné  jednat  jménem  politické  strany  nebo  politického

hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech
politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
(2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou

kandidaturou,  že  mu  nejsou  známy  překážky  volitelnosti,  popřípadě  tyto  překážky  pominou  ke  dni  voleb  do
Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké
sněmovny. Na prohlášení  kandidát dále uvede místo,  kde  je přihlášen k  trvalému pobytu, a datum narozenírodné
číslo.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 44
zrušen

 

§ 45
zrušen zákonem č. 90/2017 Sb.

§ 45
Informování politických stran, politických hnutí a koalic

při volbách do Poslanecké sněmovny



 
(1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována,

může sdělit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb kontaktní adresu Českému statistickému úřadu. Český statistický
úřad sdělí neprodleně politickým stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k Českému
statistickému  úřadu  za  účelem  předávání  informací  o  výsledcích  voleb  na  úrovni  kraje  a  České  republiky  v
elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.

(2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb ve volebním kraji celkem a v
členění podle okresů souhrnné informace o výsledku voleb v písemné formě na adresu zmocněnců politických stran,
politických  hnutí  a  koalic,  jejichž  kandidátní  listina  byla  v  kraji  zaregistrována,  popřípadě  jim  předá  informace  v
elektronické formě.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 55
(1) Došloli k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů, § 27 na 5 dnů, §

14c odst. 1 písm. c) na 30 dnů, § 14c písm. d) na 10 dnů, § 14c písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e
odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty první na 15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty čtvrté na
9 dnů, § 16 odst. 4 na 11 dnů, § 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na 34 dnů, § 33 odst. 1
věty druhéposlední pro výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro odstranění závad na 26 dnů,
§ 33 odst. 2 a 3 na 25 dnů, § 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst. 5 věty
první na 24 hodin, § 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, mění se počátek doby podle § 16 odst. 8 na 11 dnů a mění
se lhůta podle § 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34 dnů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 61
Náležitosti přihlášek k registraci

 
(1) Přihláška k registraci obsahuje

a)  jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
b)   název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k  registraci, nebo údaj, že  jde o

nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,
c)  číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje,
d)  příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
e)  jdeli o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
f)   podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
g)    jméno  a  příjmení,  označení  funkce  a  podpis  osoby  oprávněné  jednat  jménem  politické  strany  nebo  politického

hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech
politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podáváli přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.
(2) K přihlášce k registraci kandidát připojí

a)  doklad o státním občanství, 7)

b)    vlastnoručně  podepsané  prohlášení,  že  souhlasí  se  svou  kandidaturou,  že  mu  nejsou  známy  překážky
volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla  jeho kandidatura
předložena  v  jiném  volebním  obvodu  a  že  je  členem  určité  politické  strany  nebo  politického  hnutí,  nebo
skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému
pobytu, a datum narozenírodné číslo,

c)    podáváli  přihlášku  k  registraci  politická  strana,  politické  hnutí  nebo  koalice,  určí  v  příloze  svého  zmocněnce  a
uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má
právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

d)    k  přihlášce  nezávislého  kandidáta  se  připojí  petice  podporující  jeho  kandidaturu,  která  musí  být  podepsána
alespoň  1  000  oprávněných  voličů  z  volebního  obvodu,  kde  kandidát  kandiduje,  s  uvedením  jejich  jména,
příjmení, data narozenírodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybíli některý z uvedených
údajů nebo  je uveden neúplně nebo nepodepsalli se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede
jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 



§ 72a
Informování politických stran, politických hnutí, koalic a

nezávislých kandidátů při volbách do Senátu
 

(1) Každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihlášky k registraci byly ve
volebním obvodu  zaregistrovány, může  sdělit  nejpozději  15  dnů  přede  dnem  voleb  kontaktní  adresu  pověřenému
obecnímu  úřadu  v  sídle  volebního  obvodu.  Český  statistický  úřad  sdělí  neprodleně  těmto  politickým  stranám,
politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům parametry pro technické připojení k pracovišti na pověřeném
obecním  úřadě  v  sídle  volebního  obvodu  za  účelem  předávání  informací  o  výsledcích  voleb  na  úrovni  volebního
obvodu v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti na
vlastní náklady.

(2)  Český  statistický  úřad  zašle  neprodleně  po  podepsání  zápisu  o  výsledku  voleb  ve  volebním  obvodu
souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni volebního obvodu v písemné formě na adresu zmocněnců politických
stran,  politických  hnutí  a  koalic  a  nezávislým  kandidátům,  jejichž  přihláška  k  registraci  byla  ve  volebním  obvodu
zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 80
Doplňovací volby

 
(1)  Zanikneli  v  průběhu  volebního  období  z  jakéhokoliv  důvodu mandát  senátora,  vyhlásí  prezident  republiky

doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly
nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora.

(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c odst. 1 písm. c)
a d), § 14e odst. 3 a 7, § 14g odst. 1, § 61 odst. 2 písm. e) a § 62 odst. 6 se zkracují o  jednu třetinu. Lhůty podle
§ 14c odst. 1 písm. f), § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1 až, 3 a 6 se zkracují o 20 dnů; lhůta podle § 62 odst. 7 se zkracuje
na 8 dnů.


