
(platí od 13. 41. 1. 2017 do 31. 12. 20194. 2017)

275/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. července 2012

o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

(zákon o volbě prezidenta republiky)

ve znění zákonného opatření č. 340/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 222/2016

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

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2

Doba a místo hlasování

 

(1) Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených

podle jiného právního předpisu
 1)
 (dále jen "volební okrsek").

(2) Hlasování při volbě prezidenta mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích

vytvořených podle jiného právního předpisu
 2)
 (dále jen "zvláštní volební okrsek").

(3) Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den

volby  prezidenta  začíná  hlasování  ve  14.00  hodin  a  končí  ve  22.00  hodin.  Ve  druhý  den  volby  prezidenta  začíná

hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

(4) Volba prezidenta se mimo území České republiky koná ve dvou 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 podle odstavce 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)
 

§ 8

Ministerstvo vnitra

 

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem pro volbu prezidenta.

(2) Ministerstvo vnitra

a)  sjednocuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení volby prezidenta,

b)  registruje kandidátní listiny,

c)    předává  neprodleně  Českému  statistickému  úřadu  kopie  kandidátních  listin  k  založení  registru  kandidátů  pro

zpracování  výsledku  volby  prezidenta,  seznam  zaregistrovaných  kandidátních  listin  a  průběžně  jej  informuje  o

změnách v údajích o kandidátech,

d)  prostřednictvím krajských úřadů informuje starosty o tom, kdo má právo delegovat členy a náhradníky do okrskové

volební komise; zároveň tuto informaci zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby,

e)  informuje Státní volební komisi o registraci kandidátních listin,

f)   zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,

g)  zveřejňuje na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o podmínkách a způsobu hlasování,

h)  kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

i)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni kraje a hlavního města Prahy poté,

co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,

j)   plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů a stálými seznamy voličů podle jiného právního

předpisu
 7)
,

k)  archivuje volební dokumentaci, včetně volební dokumentace předané Ministerstvem zahraničních věcí,

l)   plní další úkoly podle tohoto zákona.

(3) Pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá Ministerstvo vnitra

a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel
 8)
,



b)  údaje z informačního systému evidence obyvatel,.
c)  údaje z informačního systému evidence občanských průkazů,
d)  údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a)  příjmení,
b)  jméno, popřípadě jména (dále jen "jméno"),
c)  adresa místa pobytu,
d)  datum narození,
e)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,.
f)   čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
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.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)  jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b)  datum narození,
c)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)  adresa místa trvalého pobytu,
e)  omezení svéprávnosti,.
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.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)  jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b)  číslo, popřípadě série občanského průkazu,
c)  datum úmrtí; jeli vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den

smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d)  datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
e)  čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení

ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.
(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a)  jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b)  číslo cestovního pasu,
c)  datum úmrtí; jeli vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den

smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d)  datum skončení platnosti cestovního pasu,
e)  číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního pasu a

datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
(8(6) 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.
(97) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění

daného úkolu.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 14
Starosta

 
(1) Starosta

a)  zajišťuje informování voličů o době a místě konání volby prezidenta v obci,
b)  zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,
c)  stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem volby prezidenta 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)  zveřejňuje na úřední desce do 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a sídle volebních okrsků,

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

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

prezidenta,

g)  jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise,

h)  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 vyvěsídoručuje starosta do vlastních rukou delegovaných a

jmenovaných zástupců a současně jej zveřejní na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené

dnem vyvěšení na úřední desce.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18

Členství v okrskové volební komisi
 

(1) Členem okrskové volební komise může být občan,

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

b)  u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a

c)  který není kandidátem na prezidenta republiky.

(2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové

volební  komise  může  občan,  který  je  oprávněn  navrhnout  kandidáta  na  funkci  prezidenta  republiky  a  jím  podaná

kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké

sněmovně  nebo  Senátu,  anebo  politická  strana,  politické  hnutí  nebo  koalice,  která  nemá  zastoupení  v  Parlamentu

České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

(3) DelegováníSeznam členů  a  náhradníků  podle  odstavce  2  se  provede  tak,  že  se  jejich  seznam  lze  zaslat

nebo  osobně  doručí  nebo  zašledoručit  starostovi,  a  to  v  listinné  podobě  nebo  v  elektronické  podobě;  o  osobním

doručení se sepíše úřední záznam podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo se potvrdí převzetí.dodané

prostřednictvím  datové  schránky.  Seznam  musí  obsahovat  jméno  a  příjmení,  datum  narození,  a  adresu  místa

trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo elektronickou adresu člena, popřípadě náhradníka, a jméno

a  příjmenípodpis  osoby  oprávněné  jednat  jménem  politické  strany  nebo  politického  hnutí,  anebo  jméno  a

příjmenípodpis  občana,  který  je  oprávněn  navrhnout  kandidáta  na  funkci  prezidenta  republiky  a  jím  podaná

kandidátní  listina  byla  zaregistrována,  popřípadě  jméno  a  příjmení  osoby,  která  bylapodpisy  osob,  které  jsou  k

tomuto  úkonu  písemně  pověřenapověřeny  a  kterákteré  kopii  písemného  pověření  k  seznamu  přiloží.  Dále

můžeseznam 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  osoba  oprávněná  jednat

jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který  je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta

republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a

náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22

Zmocněnec
 

(1) Zmocněncem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je takto označena na kandidátní listině; zmocněnec

své  zmocnění  přijímá  vlastnoručním  podpisem  na  kandidátní  listině.  Zmocněncem  nemůže  být  osoba  s  omezenou

svéprávností
 4)
 nebo kandidát na funkci prezidenta republiky.

(2)  Navrhující  poslanci  nebo  navrhující  senátoři  činí  úkony  ve  volebních  věcech  prostřednictvím  svého

zmocněnce. Navrhující občan může činit tyto úkony prostřednictvím svého zmocněnce nebo sám.

(3)  Zmocněnec  činí  podání  osobně,  o  čemž  se  sepíše  úřední  záznam,  nebo  v  listinné  podobě  nebo  v

elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky.

(4)  Zmocněnec  má  právo  nahlížet  do  podkladů  pro  registraci,  činit  si  výpisy  a  požadovat  pořízení  kopií  v

souvislosti s kandidátní listinou, na níž je označen zmocněncem.



(5) Svého zmocněnce mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě navrhující občan, odvolat

nebo se  zmocněnec může svého zmocnění  vzdát;  zmocnění  zaniká okamžikem doručení  podepsaného  odvolání,

popřípadě vzdání se zmocnění Ministerstvu vnitra. Odvolání, popřípadě nové zmocnění mohou navrhující poslanci

nebo  navrhující  senátoři,  popřípadě  navrhující  občan,  zaslat  nebo  doručit  osobně,  a  to  v  listinné  podobě  nebo  v

elektronické  podobě.  podepsané  uznávaným  elektronickým  podpisem  nebo  dodané  prostřednictvím  datové

schránky. Obdobně postupuje  i zmocněnec při vzdání se svého zmocnění. Dokud nebude určen nový zmocněnec,

dokumenty  zasílané  podle  tohoto  zákona  zmocněnci  se  pouze  vyvěsí  na  úřední  desce Ministerstva  vnitra  v  sídle

Státní volební komise a zveřejní na  internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby; vyvěšením se

považují za doručené, nestanovíli tento zákon jinak.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 25

Náležitosti kandidátní listiny
 

(1) Kandidátní listina obsahuje

a)  jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, které

kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát

přihlášen k trvalému pobytu,

b)  příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické

strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

c)    jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že se  jedná o poslance

nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum narození navrhujícího občana s uvedením adresy

místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis; jdeli o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i

datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat,

d)    jméno  a  příjmení  a  datum  narození  zmocněnce  navrhujících  poslanců  nebo  navrhujících  senátorů  s  uvedením

adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis;

máli navrhující občan zmocněnce, uvede údaje obdobně.

(2)  Ke  kandidátní  listině  se  připojí      vlastnoručně  podepsané  prohlášení  kandidáta,  že  souhlasí  se  svou

kandidaturou,  že  mu  není  známa  překážka  volitelnosti,  popřípadě  tato  pomine  ke  dni  volby  prezidenta,  že  nedal

souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní listině vztahující se k jeho

osobě jsou pravdivé; v prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození.

(3) Podáváli kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými

volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém

jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na

volbu  prezidenta,  jeho  jméno  a  příjmení,  rok  narození  a  rok  konání  volby  prezidenta.  Každý  občan,  podporující

kandidaturu  kandidáta,  uvede  na  podpisový  arch  své  jméno,  příjmení,  datum  narození,  a  adresu  místa  trvalého

pobytu nebo údaj,  že  trvalý pobyt na území České  republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního

pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis.

(4)  Ministerstvo  vnitra  zjistí  celkový  počet  občanů  oprávněných  volit  prezidenta  republiky  podepsaných  na

petici. Do celkového počtu se nezapočítá občan, jehož podpis je uvedenV případě, že na podpisovém archu,  který

není  opatřen  záhlavím  v  souladu  s  odstavcem  3,  nebo  pokud  petice  chybí  některý  z  požadovaných  údajů  podle

odstavce 3 věty čtvrté nebo je uveden neúplně, do celkového počtu se nezapočítá.

(5) Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500

občanů  podepsaných  na  každé  petici.  Zjistíli  nesprávné  údaje  u méně  než  3 %  podepsaných  občanů,  nezapočítá

Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

(6)  Zjistíli  Ministerstvo  vnitra  postupem  podle  odstavce  5  nesprávné  údaje  u  3  %  nebo  více  než  3  %

podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu (dále jen "druhý kontrolní vzorek"). Zjistíli

Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici,

nezapočítá Ministerstvo  vnitra  občany,  u  nichž  zjistilo  nesprávné  údaje,  z  obou  kontrolních  vzorků  do  celkového

počtu občanů podepsaných na petici. Zjistíli Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 %

nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet

občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.

 

§ 26

Projednání a registrace kandidátních listin
 

(1)  Ministerstvo  vnitra  přezkoumá  ve  lhůtě  od  66  do  60  dnů  přede  dnem  volby  prezidenta  podané  kandidátní

listiny. Neníli kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemáli náležitosti uvedené v § 25 odst. 1 a 2 nebo obsahuje

li nesprávné nebo neúplné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra zmocněnce navrhujících poslanců, navrhujících senátorů



nebo navrhujícího občana, a pokud  ten nemá zmocněnce, pak přímo navrhujícího občana, nejpozději 58 dnů přede

dnem volby prezidenta, aby závady odstranil do 50 dnů přede dnem volby prezidenta. Výzvu k odstranění závad zašle

Ministerstvo vnitra zmocněnci, popřípadě navrhujícímu občanovi, a současně  ji  vyvěsí na úřední desce Ministerstva

vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby. Za doručenou se

výzva  považuje  dnem  vyvěšení.  Ve  lhůtě  do  50  dnů  přede  dnem  volby  prezidenta může  vady  na  kandidátní  listině

odstranit zmocněnec nebo navrhující občan i bez výzvy Ministerstva vnitra.

(2) Ministerstvo vnitra rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede dnem volby prezidenta o registraci kandidátní listiny nebo o

odmítnutí kandidátní listiny, jestliže

a)  není podána v souladu s § 21,

b)  nemá náležitosti podle § 25 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

c)  k ní není přiložena příloha podle § 25 odst. 2 nebo údaje v ní jsou nesprávné nebo neúplné,

d)  k ní není přiložena peticepříloha podle § 25 odst. 3 nebo jeli na petici po odečtení občanů podle § 25 odst. 5 a 6

méně než požadovaných 50 000 občanů, nebo

e)  kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti.

(3) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny v listinné a

elektronické  podobě  a  stejnopis  tohoto  rozhodnutí  zašle  do  vlastních  rukou  zmocněnci  navrhujících  poslanců,

zmocněnci  navrhujících  senátorů  nebo  zmocněnci  navrhujícího  občana,  a  pokud  ten  nemá  zmocněnce,  pak  přímo

navrhujícímu  občanovi  a  kandidátovi  uvedenému  na  kandidátní  listině.  Současně  rozhodnutí  zveřejní  na  svých

internetových stránkách určených pro volby, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise

a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(4) Rozhodnutí  o  registraci  nebo o odmítnutí  kandidátní  listiny musí obsahovat  výrok,  odůvodnění a poučení o

opravném prostředku. Ve výrokové části  se uvede  rozhodnutí  ve  věci  s uvedením ustanovení  tohoto  zákona, podle

něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není

třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V poučení se uvede, že  je možné proti rozhodnutí podat opravný

prostředek,  v  jaké  lhůtě,  od  kterého  dne  se  lhůta  počítá,  který  orgán  o  opravném  prostředku  rozhoduje  a  kde  se

podává.

(5) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí dále obsahovat označení Ministerstva vnitra,

označení  navrhujících  poslanců,  navrhujících  senátorů  nebo  navrhujícího  občana,  jejich  zmocněnců  a  kandidáta,

číslo  jednací,  datum  vyhotovení,  otisk  úředního  razítka,  jméno,  příjmení,  funkci  a  podpis  úřední  osoby  k  tomu

oprávněné  podle  vnitřních  předpisů  Ministerstva  vnitra  nebo  pověřené  ministrem  vnitra.  V  elektronické  verzi

rozhodnutí se na místě otisku úředního  razítka  tato skutečnost vyjádří slovy  "otisk úředního  razítka"."  a  dokument

úřední osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27

Zánik kandidatury
 

(1)  Kandidát  se  může  do  24  hodin  před  zahájením  volby  prezidenta  vzdát  své  kandidatury,  a  to  osobně  u

Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v

listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem kandidáta nebo v elektronické podoběelektronickým podáním

podepsaným uznávaným elektronickým podpisem kandidáta nebo dodaným prostřednictvím datové schránky. Toto

prohlášení nelze vzít zpět.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33

Voličský průkaz
 

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

vedeném zastupitelským úřadem,  je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který

vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost  lze

podat  v  listinné  podobě  opatřené  úředně  ověřeným  podpisem  voliče  nebo  v  elektronické  podobě  podepsané

uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem

volby prezidenta. Osobně  lze požádat o  vydání  voličského průkazu do okamžiku uzavření  stálého seznamu nebo

zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


