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

62/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. února 2003
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona
č. 322/2016 Sb.. a zákona č. 90/2017322/2016 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9
Ministerstvo vnitra

 
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České

republiky,  který  pro  účely  voleb  do  Evropského  parlamentu  plní  rovněž  úlohu  komunikační  centrály  pro  vzájemnou
výměnu  informací  s  jinými  členskými  státy.  Ministerstvo  vnitra  oznamuje  Evropské  komisi  kontaktní  údaje  na
komunikační centrálu a jejich změny.

(2) Ministerstvo vnitra
a)  metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu

na území České republiky,
b)  projednává a registruje kandidátní listiny,
c)  informuje prostřednictvím krajských úřadů starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců

politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,
d)    přijímá  od  obcí  z  jiných  členských  států  informace  o  voličích,  kteří  jsou  přihlášeni  k  trvalému  pobytu  nebo  k

přechodnému pobytu na území České  republiky a  kteří  projevili  vůli  hlasovat  nebo kandidovat  v  těchto obcích  v
jiném členském státě,

e)    zasílá  komunikační  centrále  jiného  členského  státu  neprodleně  po  podání  kandidátní  listiny  informaci,  že  státní
občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané na
území  České  republiky,  a  současně  zasílá  prohlášení  tohoto  kandidáta  za  účelem  ověření,  zda  kandidát  nebyl
zbaven práva být volen, a pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů,
zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,

f)      plní  úkoly  při  odstraňování  duplicit  mezi  zvláštními  seznamy  voličů  vedenými  zastupitelskými  úřady  a  stálým
seznamem voličů podle zvláštního právního předpisu, 8)

g)  poskytuje prostřednictvím krajských úřadů obecním úřadům seznam komunikačních centrál jiných členských států,
h)    řeší  stížnosti  na  organizačně  technické  zabezpečení  voleb  na  úrovni  krajů  poté,  co  se  stěžovatel  neúspěšně

domáhal nápravy u krajského úřadu,
i)   zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,
j)   archivuje volební dokumentaci,
k)  plní další úkoly podle tohoto zákona.

(3) Ministerstvo vnitra pro účely registrace kandidátních listin a ověřování, zda státní občan České republiky, který
kandiduje v jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen, využívá
a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)  údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c)  údaje z informačního systému cizinců.

(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)   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, rodné příjmení,

b)  datum narození,

c)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d)  druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

e)  počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,

f)   omezení svéprávnosti,

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,

hg)  údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16

Starosta

 

(1) Starosta

a)    zajišťuje  informování  voličů  o  době  a  místě  konání  voleb  (§  32)  v  obci,  městě,  statutárním  městě,  které  není

územně  členěno,  v  městském  obvodu  nebo  městské  části  města  se  zvláštním  postavením,  které  je  územně

členěno, nebo v městské části hlavního města Prahy (dále jen "obec"),

b)  zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům,

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

členů okrskové volební komise  tak, aby  těchto členů bylo 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 a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace

o  počtu  a  sídle  volebních  okrsků  zveřejněním  na  úřední  desce  obecního  úřadu  nejpozději  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)
 

Okrsková volební komise

§ 18  § 19

 

(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 (§ 45 odst. 1).

(2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

a)  u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,

b)  který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a

c)  který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

(3) Politická strana, politické hnutí a koalice,  jejíž kandidátní  listina pro volbu do Evropského parlamentu byla

zaregistrována,  může  delegovat  nejpozději  30  dnů  přede  dnem  voleb  jednoho  člena  a  jednoho  náhradníka  do

okrskové volební komise. Neníli takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle

§ 16 odst. 1 písm.  c),  jmenuje před  jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa  starosta. V případě,  kdy

počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a

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 a místo trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky

(dále  jen  "místo  pobytu")  člena,  popřípadě  náhradníka,  případně  přechodného  pobytu,  jdeli  o  občana  jiného

členského  státu,  a  jméno  a  příjmenípodpis  zmocněnce  politické  strany,  politického  hnutí  nebo  koalice,

popřípadě  jméno  a  příjmení  osoby,  která  jeosob,  které  jsou  k  tomuto  úkonu  zmocněncem  pověřenapísemně

pověřeny a kterákteré kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. 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 nebo osoba,

která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 30

Voličský průkaz
 

(1) Voličský průkaz vydává

a)  obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,

b)    zastupitelský  úřad  voliči,  který  je  státním  občanem  České  republiky,  má  bydliště  v  jeho  územním  obvodu  a  je

zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

(2)  Volič  může  požádat  o  vydání  voličského  průkazu  ode  dne  vyhlášení  voleb,  a  to  osobně  do  okamžiku

uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného

zastupitelským  úřadem  nebopísemným  podáním  opatřeným  ověřeným  podpisem  voliče,  doručeným

nejpozději 715dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu;  toto podání musí být v  listinné

podobě  opatřené  úředně  ověřeným  podpisem  voliče  nebo  v  elektronické  podobě  zaslané  prostřednictvím  datové

schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů

přede  dnem  voleb  předá  voličský  průkaz  osobně  voliči  nebo  osobě,  která  se  prokáže  plnou  mocí  s  ověřeným

podpisem  voliče  žádajícího  o  vydání  voličského  průkazu,  anebo  jej  voliči  zašle.  Obecní  úřad  nebo

zastupitelskýZastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdržíli  od Ministerstva vnitra sdělení,  že volič požádal o

zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.


