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Volby do zastupitelstev obcí 2022 
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Informace č. 1 

 
Všem obcím Pardubického kraje 
 
 

Vyhlášení voleb, zákaz změny vymezení volebních okrsků 
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly 
dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR, 
které se budou souběžně konat ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné druhé kolo voleb 
do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022). Volby do Senátu PČR 
proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích 
a dále ve volebním obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí.  
 
To znamená, že od 13. dubna 2022 do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní 
volební komisí je zakázáno měnit vymezení volebních okrsků, jak má na mysli 
ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
POZOR !!! 
Územní vymezení uvedených senátních volebních obvodů nekoresponduje s územním 
vymezením okresů Pardubice a Ústí nad Orlicí, z tohoto důvodu je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost výčtu jednotlivých obcí náležejících do senátních obvodů č. 43 a 
46.  Budou-li ve volebních Informacích krajského úřadu uváděny i informace k volbám        
do Senátu, budou určeny pouze pro obce náležející do senátního volebního obvodu č. 
43 (Pardubice) a č. 46 (Ústí nad Orlicí). Pro tento účel Vám v příloze zasíláme přehled 
obcí volebního obvodu č. 43 a 46. 
 

 Základní právní úprava voleb do zastupitelstev obcí: 
 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 Základní právní úprava voleb do Senátu PČR: 
 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 233/2000 Sb.,         
o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Mnohé užitečné informace k problematice komunálních i senátních voleb (např. metodické 
materiály, stanoviska, vzory) naleznete již nyní na internetových stránkách Ministerstva 
vnitra, přímý odkaz: 
 

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz) 
 
Další informace k volbám či přímý odkaz na volební stránky Ministerstva vnitra 
(www.mvcr.cz) a Českého statistického úřadu (www.volby.cz) jsou již k dispozici také na 
stránkách krajského úřadu: www.pardubickykraj.cz / záložka Nepřehlédněte na úvodní 
straně / Volby 2022.  
 
Jelikož podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, patří organizačně technické zajištění voleb do Senátu (tj. jejich příprava a průběh 
v rámci senátního volebního obvodu) do působnosti pověřeného obecního úřadu v sídle 
volebního obvodu, je třeba se v případech řešení organizačně technických záležitostí či 
dotazů k volbám do Senátu obracet primárně na tyto úřady: 
 

 volební obvod č. 43 – Magistrát města Pardubic, 

 volební obvod č. 46 – Městský úřad Ústí nad Orlicí. 
 
Tyto úřady jsou současně registračními úřady, jimž se podávají přihlášky k registraci 
pro volby do Senátu. 
 
 
 

Harmonogramy úkolů a lhůt 
V příloze Vám rovněž zasíláme harmonogramy úkolů a lhůt, harmonogram pro komunální 
volby je určen všem obcím kraje, harmonogram pro senátní volby je určen obcím volebního 
obvodu č. 43 - Pardubice a č. 46 - Ústí nad Orlicí.  
 
 
 
 

Termíny pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další 
volební období a pro zveřejnění počtu podpisů na peticích a 
seznamu registračních úřadů 

 

 do čtvrtka 30. června - Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí stanoví 
svým usnesením počet volených členů zastupitelstva obce na další volební období 
2022 - 2026, jak má na mysli ustanovení § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Stanovený 
počet volených členů zastupitelstva obce se oznámí na úřední desce obecního úřadu 
nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení, kromě toho může být tento počet uveřejněn 
způsobem v místě obvyklým (např. obecní rozhlas, obecní zpravodaj aj.) - viz ustanovení     
§ 68 odst. 2 zákona o obcích.  
 
Pokud zastupitelstvo obce tento počet ve výše uvedené lhůtě nestanoví, volí se 
automaticky stávající počet členů zastupitelstva obce (počet zastupitelů zůstává 
stejný i na další volební období) - viz ustanovení § 68 odst. 4 zákona o obcích. Avšak i 
v tomto případě pro úplnou informovanost voličů i kandidujících subjektů je vhodné informaci 
o voleném počtu členů zastupitelstva obce uveřejnit na úřední desce obecního úřadu, popř. i 
způsobem v místě obvyklým. 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
http://www.mvcr.cz/
http://www.volby.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
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Pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období je rozhodný počet 
obyvatel (nikoliv počet voličů) obce k 1. lednu 2022 - viz ustanovení § 68 odst. 3 zákona     
o obcích. Do počtu obyvatel obce se započítávají také všichni cizinci (nejen cizí občané 
členských států EU), a to bez ohledu na typ uděleného pobytu, přičemž tento počet může být 
čerpán ze zdroje Českého statistického úřadu (ČSÚ). V této souvislosti níže uvádíme 
přímý odkaz na internetové stránky ČSÚ, na nichž naleznete počty obyvatel jednotlivých obcí 
Pardubického kraje k 1. lednu 2022, a to v abecedním členění nebo v členění dle 
příslušného správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 
 
https://www.czso.cz/csu/xe/obce_pardubickeho_kraje_aktualni_pocet_obyvatel_a_vymera 

 

 
Alternativně lze využít, zvláště v případě pardubických městských obvodů, také 
informativní údaje o počtech obyvatel v obcích, které jsou zveřejněny na stránkách 
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, přímý odkaz: 
 
Počet obyvatel - stanovení potřebného počtu podpisů na peticích (volby 2022) - Volby 
(mvcr.cz) 
 
Na výše uvedeném přímém odkazu naleznete také konkrétní sdělení, že Ministerstvo vnitra 
na svých internetových stránkách pod odkazem: 
 
https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx  
 
každoročně zveřejňuje orientační údaje o počtech obyvatel v obcích, konkrétně ve dvou 
tabulkách - informativní počet občanů ČR a informativní počet cizinců. Údaje jsou přitom 
čerpány právě z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců. 
Ke stanovení finálního čísla o celkovém počtu obyvatel v dané obci (v daném městském 
obvodu) je tedy nezbytné sečíst údaje v obou tabulkách (tj. všichni občané ČR v dané obci 
plus všichni cizinci s pobytem v obci). Součet se týká i obyvatel obce mladších 18 let. 
Zmíněné tabulky jsou k dispozici na těchto odkazech (uvedeny dvakrát v různých formátech): 
 
Informativní počty obyvatel (občanů ČR a cizinců s pobytem) k 1. 1. 2022 
 

 Data ve formátu XLS 
o Informativní počet občanů v ČR ve všech obcích, v obcích 3. typu a v městských 

částech (xls, 949 kB) 
 

o Informativní počet cizinců s pobytem (nad 90 dní) v obcích a městských částech 
vybraných obcí (xls, 915 kB) 
 
 

 Data ve formátu XLSX 
o Informativní počet občanů v ČR ve všech obcích, v obcích 3. typu a v městských 

částech (xlsx, 463 kB) 
 

o Informativní počet cizinců s pobytem (nad 90 dní) v obcích a městských částech 
vybraných obcí (xlsx, 368 kB) 

 
 
 
 
 

https://www.czso.cz/csu/xe/obce_pardubickeho_kraje_aktualni_pocet_obyvatel_a_vymera
http://www.mvcr.cz/
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pocet-obyvatel-stanoveni-potrebneho-poctu-podpisu-na-peticich-volby-2022.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pocet-obyvatel-stanoveni-potrebneho-poctu-podpisu-na-peticich-volby-2022.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/informativni-pocet-obcanu-cr-k-1-1-2022-xls.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/informativni-pocet-obcanu-cr-k-1-1-2022-xls.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/informativni-pocet-cizincu-k-1-1-2022-xls.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/informativni-pocet-cizincu-k-1-1-2022-xls.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/informativni-pocet-obcanu-cr-k-1-1-2022-xlsx.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/informativni-pocet-obcanu-cr-k-1-1-2022-xlsx.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/pocty-obyvatel-v-obcich-informativni-pocet-cizincu-k-1-1-2022-xlsx.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/pocty-obyvatel-v-obcich-informativni-pocet-cizincu-k-1-1-2022-xlsx.aspx
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 do čtvrtka 30. června - Zveřejnění počtů podpisů na peticích a seznamu registračních 
úřadů: 
Výše zmíněné počty obyvatel (nikoliv počty voličů) jednotlivých obcí k 1. lednu 2022 budou 
rovněž využity i v případě zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích pro podporu 
kandidatury volebních stran typu sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislých 
kandidátů. Podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o volbách“), jsou všechny registrační úřady (= pověřené obecní úřady a úřady min. 
se dvěma odbory) nejpozději ve čtvrtek 30. června povinny na úřední desce (včetně 
elektronické úřední desky) zveřejnit pro danou obec či obce, pro něž plní funkci 
registračního úřadu, minimální počty podpisů na peticích podporujících kandidaturu 
nezávislého kandidáta (= kandiduje sám za sebe) nebo sdružení nezávislých kandidátů. 
Tyto počty jsou stanoveny v příloze zákona o volbách, přičemž vypočtené číslo se vždy 
zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru (příklad: vypočtené číslo je 26,1 - minimální 
počet podpisů tedy bude 27). U ostatních typů volebních stran (jednotlivé typy viz § 20 
odst. 1 zákona o volbách) se petice nepřikládá! Jeden volič může svým podpisem podpořit 
více volebních stran, nezapočítávají se však podpisy kandidátů samých (v rámci téže 
kandidátní listiny).  
 
Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o volbách je pověřený obecní úřad na své úřední 
desce (včetně elektronické úřední desky) povinen nejpozději ve čtvrtek 30. června 
zveřejnit v rámci svého správního obvodu seznam obecních úřadů min. se dvěma 
odbory (tyto registrují „samy sebe“, kandidátní listiny se jim podávají přímo) a dále seznam 
obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu 
úřadu jako registračnímu úřadu. 

 

 
 

Podávání kandidátních listin - komunální volby 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají registračnímu úřadu               
(= příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nebo obecnímu úřadu min. se dvěma odbory) 
nejpozději do úterý 19. července do 16.00 hodin. Zmeškání uvedeného termínu a 
hodiny je důvodem pro vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny. Problematika 
podávání kandidátních listin, jejich náležitostí a příloh (prohlášení kandidáta, petice na 
podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů) je upravena 
v ustanovení § 21 a § 22 zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny (včetně prohlášení 
kandidáta) je možné rovněž najít ve Vzoru 6 přílohy 1 prováděcí vyhlášky č. 59/2002 Sb. Pro 
úplnost přikládáme univerzální vzor kandidátní listiny použitelný pro všechny typy 
volebních stran a dále vzor připravený pouze pro sdružení nezávislých kandidátů nebo 
nezávislého kandidáta, ve kterém jsou uvedeny i náležitosti petice na podporu 
kandidatury. Znovu připomínáme, že petice se přikládá pouze u dvou typů volebních 
stran, a to u sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta, přičemž tuto 
může podepsat i volič, který dosáhne věku 18 let nejpozději v sobotu 24. září. Od 
celoplošných komunálních voleb v r. 2018 došlo nově ke zpřesnění údaje o věku kandidáta 
na kandidátní listině, a to tak, že se uvede věk kandidáta platný ke druhému dni voleb, 
tedy k sobotě 24. září (věk se tedy již neuvádí ke dni podání kandidátní listiny a registrační 
úřad jej již nemusí přepočítávat ke 2. dni voleb pro jeho aktuální uvedení na hlasovacím 
lístku). 
 
K problematice podávání kandidátních listin uvádíme i další užitečné informace: 
 

 Voličem je nejen státní občan ČR, ale také státní občan jiného členského státu EU 
(na základě smlouvy o přistoupení ČR k EU), který alespoň v první den voleb 
(nejpozději 23. září) má TRVALÝ pobyt v obci (státní občan jiného členského státu 
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EU i registrovaný PŘECHODNÝ pobyt v obci), dále který alespoň druhého dne voleb 
(nejpozději 24. září) dosáhne věku 18 let. Překážkami výkonu volebního práva, pro 
něž volič nebude moci fakticky hlasovat, 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 (např. 
karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), tato zásada však bude 
pravděpodobně prolomena připravovaným jednorázovým zákonem o zvláštních 
způsobech hlasování v souvislosti s onemocněním covid-19, nebo 

 zahraniční výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze. 
 

 Kandidátem může být volič - postačí tedy, bude-li mít kandidát nejpozději 23. září 
trvalý pobyt v obci (státní občan jiného členského státu EU i registrovaný 
přechodný pobyt v obci), v níž kandiduje, dále bude splňovat podmínku dosažení věku 
18 let nejpozději 24. září, přičemž kandidatuře z výše uvedených překážek výkonu 
volebního práva nebrání omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu či výkon 
služby vojáka v zahraničí. Funkce člena zastupitelstva obce (územně členěného 
statutárního města, městského obvodu) je neslučitelná s funkcí vykonávanou 
zaměstnancem této obce (územně členěného statutárního města nebo městského 
obvodu) zařazeným do obecního úřadu (magistrátu nebo úřadu městského 
obvodu), dále zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, 
krajského úřadu nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec vykonává 
přímo státní správu vztahující se k územní působnosti dané obce (např. výkon 
agendy evidence obyvatel, správa poplatků, plnění úkolů na úseku voleb, přestupková 
agenda aj.), nebo za podmínky, že je zaměstnanec jmenován starostou, primátorem, 
hejtmanem, radou kraje nebo radou obce (např. vedoucí odboru). Neslučitelnost tak 
nenastává např. u ředitele základní školy, neboť ač je tento zaměstnancem obce, není 
zařazen do obecního úřadu. Případná neslučitelnost funkcí nastane až zvolením (24. 
září ve 14:00 hodin), přičemž nebrání vlastní kandidatuře a řeší se až následně (úkon 
směřující k odstranění neslučitelnosti do 3 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce, faktický zánik neslučitelnosti do 3 měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce). 

 

 Maximální počet kandidátů na kandidátní listině odpovídá počtu volených 
zastupitelů, výjimka je však u obcí se sedmi a méně zastupiteli - zde je možné 
navýšení o třetinu (se zaokrouhlením na celé číslo směrem dolů): 
 

- volí se 5 zastupitelů – na kandidátní listině maximálně 6 kandidátů, 
- volí se 6 zastupitelů – na kandidátní listině maximálně 8 kandidátů, 
- volí se 7 zastupitelů – na kandidátní listině maximálně 9 kandidátů. 

 

 Kandidátní listiny mohou podávat následující typy volebních stran: politické strany, 
politická hnutí a jejich koalice, dále nezávislí kandidáti (kandidují každý „sám za sebe“), 
sdružení nezávislých kandidátů (před podáním kandidátní listiny nepodléhají žádné 
předchozí registraci) a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů (tato sdružení taktéž nepodléhají předchozí registraci). 
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Státní občan jiného členského státu EU při komunálních volbách 
Z ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. vyplývá, že voličem do zastupitelstva 
obce může být také státní občan jiného členského státu Evropské unie, je-li v obci 
přihlášen k TRVALÉMU nebo PŘECHODNÉMU pobytu. To znamená, že takový cizí státní 
občan EU může: 

 KANDIDOVAT do zastupitelstva obce (v ustanovení  § 5 odst. 1 cit. zákona je 
použito termínu „každý volič“),  

 PODEPSAT PETICI na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení 
nezávislých kandidátů, 

 BÝT ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE v jakémkoliv volebním okrsku na 
území ČR, má-li kdekoli na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt (to však 
neplatí u zapisovatele - tím může být pouze občan ČR), 
  

aniž by musel být zapsán v DODATKU stálého seznamu voličů, který slouží k zápisu 
voličů - cizích státních občanů EU - viz § 28 odst. 1 cit. zákona a Vzor 2 přílohy 1 
prováděcí vyhlášky č. 59/2002 Sb.).  

 
POZOR!!! 
Pokud však volič - cizí státní občan EU (cizinec EU) s trvalým nebo přechodným 
pobytem v obci bude chtít do zastupitelstva obce VOLIT, měl by SÁM POŽÁDAT u 
obecního úřadu o zápis do DODATKU stálého seznamu voličů, a to nejpozději            
do středy 21. září do 16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek. 
 
POZOR – NOVÉ!!! 
Dle výkladu Ministerstva vnitra bude moci nově hlasovat do zastupitelstva obce i 
cizinec EU, který NEPOŽÁDAL o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (není 
v dodatku zapsán), avšak přímo ve volební místnosti prokáže právo hlasovat dle § 4 
zákona o volbách, tedy že je cizincem EU, má trvalý nebo přechodný pobyt na území 
volebního okrsku a splňuje další podmínky práva volit (např. věk 18 let ke druhému 
dni voleb). V takovém případě bude volič - cizinec EU okrskovou volební komisí 
dopsán do výpisu z dodatku stálého seznamu voličů a bude mu umožněno hlasování. 

Okrsková volební komise by měla takového voliče upozornit, že není zapsán 
v dodatku stálého seznamu voličů, a pokud nechce při dalších komunálních 
volbách opět prokazovat své právo hlasovat v okrsku, měl by si zápis do dodatku 
vyřídit u obecního úřadu. 
 
O zápis do dodatku se však nežádá v případě, byl-li volič – cizinec EU do dodatku již 
zapsán někdy v minulosti (a to i u jiného obecního úřadu) a dosud z něj nebyl 
vyškrtnut. O skutečnosti, že byl volič - cizinec EU do dodatku zapsán u jiného obecního 
úřadu před svým následným přestěhováním, se obecní úřad v místě nového pobytu dozví 
prostřednictvím výdeje z aplikace CzechPOINT@office (zaškrtnutím položky Výpis voličů 
cizinců) - volič se ve výpisu voličů cizinců v takovém případě nově objeví, na základě toho jej 
obecní úřad v místě nového pobytu do dodatku dopíše. Obdobným způsobem se obecní 
úřad v místě předchozího pobytu voliče naopak dozví o jeho odstěhování (volič již nebude ve 
výpisu voličů cizinců uveden), na základě čehož voliče z dodatku vyškrtne.  
 
Dojde-li k zápisu voliče - cizince EU do dodatku stálého seznamu voličů na základě jeho 
žádosti nebo naopak k jeho vyškrtnutí (volič sám požádal o vyškrtnutí z dodatku nebo 
pozbyl práva volit - zemřel či ukončil pobyt na území ČR), je třeba takovou skutečnost hlásit 
Ředitelství služby cizinecké policie, jako tomu již bylo v souvislosti s dřívějšími 
celoplošnými komunálními volbami (a obdobně i v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu). Byť formulář pro nahlášení takového voliče Ředitelství služby cizinecké 
policie Vám byl v minulosti předán, raději jej v příloze znovu zasíláme (formulář byl stažen ze 
stránek www.mvcr.cz). 

http://www.mvcr.cz/
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Formu ani náležitosti vlastní žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů zákon               
č. 491/2001 Sb. neupravuje, lze ji tak podat následujícími způsoby: 
 

 OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost o zápis do dodatku vyžadována, neboť 
obecní úřad o ústní žádosti voliče sepíše úřední záznam, a to poté, co se žadatel 
prokáže platným průkazem totožnosti (cestovním dokladem, identifikačním průkazem 
domovského státu nebo dokladem o pobytu na území ČR - průkazem o povolení 
k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu - toto potvrzení ve spojení 
s jiným dokladem, neboť zde není fotografie)  

 
Úřední záznam o osobně podané žádosti voliče - cizího státního občana EU o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů by pak mohl vypadat následovně: 

 
(hlavička obecního úřadu / městského úřadu / úřadu městyse / úřadu městského obvodu) 

 
ÚŘEDNÍ ZÁZNAM  

o osobně podané žádosti voliče – státního občana jiného členského státu EU  
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 

 
Volič - státní občan jiného členského státu EU: 
 
Jméno (jména), příjmení: …………………………………………………………………………..., 
 
datum narození.: ………………………………………., 
 
státní občanství: …………………………………………………………………………………..…, 
 
přesná adresa místa  TRVALÉHO  /  PŘECHODNÉHO  pobytu na území ČR: 
 
 ……….…………………………………………………………………………………………………., 
 
druh předloženého dokladu (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského státu, 
doklad o pobytu na území ČR - průkaz o povolení k trvalému pobytu, potvrzení o 
přechodném pobytu na území): 
 
………………………………………………………………………………………………….............., 
 
číslo dokladu: ………………………………………., 
 
žádá o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u Obecního úřadu / Městského úřadu 
/ Úřadu městyse / Úřadu městského obvodu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
V: ………………………..………..  dne ………………..……          ………………………… 
                  podpis voliče 
 
 
Žádost osobně převzal a totožnost voliče ověřil pracovník úřadu: 
 
 

    ………………………………………………………. 
         (jméno, příjmení, podpis pracovníka úřadu) 
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 PÍSEMNĚ – žadatel by měl uvést minimálně svoje jméno, příjmení, datum narození a 
adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, přičemž z obsahu 
žádosti musí být zřejmé, že žádá o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. 

 
Jelikož od účinnosti Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii (od 1. 5. 2004) 
fakticky odpadla povinnost cizích státních občanů EU při žádosti o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů prokazovat státní občanství a pobyt na území ČR, měl by mít obecní úřad 
možnost zjistit (ověřit) tyto údaje i z registru obyvatel (ROB), pokud je cizinec EU sám 
neprokáže předložením příslušných dokladů nebo zasláním jejich kopie (případné 
neprokázání státního občanství a pobytu na území ČR lze spíše předpokládat u písemných 
žádostí). 
 
Závěrem připomínáme, že voliči - cizí státní občané EU (zapsaní v dodatku) nebudou 
moci hlasovat v souběžně konaných volbách do Senátu PČR (zde hlasují pouze občané 
ČR).  
 
 

 
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

I v případě souběhu voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu se okrskové volební 
komise zřizují podle zákona č. 491/2001 Sb. (o volbách do zastupitelstev obcí), jak má na 
mysli ustanovení § 70 cit. zákona. To znamená, že také stanovení MINIMÁLNÍHO počtu 
členů okrskové volební komise se rovněž při souběhu voleb řídí pouze právní úpravou na 
úseku voleb do zastupitelstev obcí, konkrétně ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona o 
volbách. Podle něj je starosta povinen s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku 
stanovit tento počet v termínu do pondělí 25. července, a to tak, aby MINIMÁLNÍ počet 
členů byl nejméně 6 (5 + zapisovatel), v případě volebního okrsku do 300 VOLIČŮ (včetně) 
může být okrsková volební komise čtyřčlenná (3 + zapisovatel). Stanovení minimálního 
počtu není třeba zveřejňovat na úřední desce obecního úřadu, postačí jeho založení do 
volební dokumentace. V případě zavedení zvláštních způsobů hlasování mohou výše 
uvedené minimální počty ještě doznat změn, jako tomu bylo v r. 2020 a 2021 v souvislosti 
s onemocněním covid-19 (jednorázový zákon o zvláštních způsobech hlasování je 
v současné době připravován a projednáván). 
  
Každá volební strana (tedy i nezávislý kandidát), jejíž kandidátní listina bude pro volby do 
zastupitelstva obce (městského obvodu) zaregistrována, může nejpozději do středy 24. 
srpna do každé okrskové volební komise na území obce (městského obvodu) delegovat        
1 člena a 1 náhradníka, přičemž člena delegovaného volební stranou NELZE 
ODMÍTNOUT, a to ani v případě již naplněného minimálního počtu členů komise !!!.  
 
V případě souběhu komunálních a senátních voleb je však třeba respektovat usnesení 
Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 23/2014 ze dne 20. 11. 2014, na jehož základě bylo 
přiznáno právo delegovat člena a náhradníka do okrskové volební komise též 
subjektům kandidujícím POUZE ve volbách do Senátu (pokud subjekty nekandidují   
ve volbách do zastupitelstva obce). To znamená, že kandiduje-li tatáž politická strana, 
politické hnutí nebo koalice ve volbách do zastupitelstva obce i Senátu, má právo 
delegace pouze z titulu kandidatury ve volbách do zastupitelstva obce. 
 
V případě Statutárního města Pardubic, ve kterém (kromě senátních voleb) probíhají 
současně volby do zastupitelstva města i volby do zastupitelstev městských obvodů, může 
nastat situace, kdy kandiduje tatáž volební strana (= stejného typu) jak do zastupitelstva 
města, tak i do zastupitelstva daného městského obvodu. V takovém případě bude 
volební strana delegovat do okrskové volební komise pouze jednoho člena a jednoho 
náhradníka. 
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Stanovení minimálního počtu by mohlo vypadat např. takto: 

/ hlavička starosty nebo obecního úřadu / 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro 
volby do zastupitelstva obce (města, městyse, městského obvodu) 
 

……………………………………………………………………… 
konané ve dnech 23. a 24. září 2022 

 

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 obce (města, městyse, městského obvodu)  
 
………………………………………….……………………………………..  
konané ve dnech 23. a 24. září 2022 minimální počet členů okrskové volební komise 
 
ve volebním okrsku č. 1 v počtu …….. členů, 
ve volebním okrsku č. 2 v počtu …….. členů, 
ve volebním okrsku č. 3 v počtu …….. členů.   
   
 
           /hranaté razítko obecního úřadu/   
 
V ……………………………. dne ….. ………       
                    ……………………………… 
          podpis starosty 
 
 
 

 
Volební kampaň v komunálních volbách 
Byť v komunálních volbách (oproti volbám do Senátu) není výslovně stanoven zákaz 
využívat k volební kampani komunikační média obce (např. obecní zpravodaj), lze je dle 
judikatury k volební kampani využít pouze za podmínky zachování korektnosti a 
neutrality, přičemž všechny kandidující subjekty musí mít stejné podmínky pro 

uveřejňování svých příspěvků (viz usnesení Městského soudu v Praze ze dne            
13. listopadu 2014 sp. zn. 9 A 344/2014-61). Je však třeba mít na paměti, že politické 
strany a politická hnutí nemohou od obce přijmout bezúplatné plnění. 

 
 
 

Zápis z pracovní porady Ministerstva vnitra s krajskými úřady 
V příloze Vám rovněž pro informaci a případné využití zasíláme Zápis z pracovní porady s 
pověřenými zaměstnanci krajských úřadů konané dne 16. března 2022 k organizačně 
technickému zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky v roce 2022 (č. j. MV-32353-7/OV-2022), která se uskutečnila formou 
videokonference. V zápisu jsou obsaženy také mnohé informace využitelné nejen 
registračními úřady pro nadcházející volby, ale i obcemi - např. k připravovanému návrhu 
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jednorázového zákona o zvláštních způsobech hlasování (covid-19), k podávání a registraci 
kandidátních listin, k problematice hlasování cizinců EU, k distribuci hlasovacích lístků, 
k volební kampani aj., přičemž z větší části se jedná o odpovědi Ministerstva vnitra 
k praktickým dotazům krajských úřadů. 

 
 
S pozdravem   

 
 
 
 

 Mgr. Olga Dašková 
                                                                       vedoucí oddělení vnitřních věcí 
                          elektronicky podepsáno 
                 
 
 
 
 
Přílohy: 
-  přehled obcí senátních volebních obvodů č. 43 - Pardubice a č. 46 - Ústí nad Orlicí 
-  harmonogram úkolů a lhůt  - komunální volby 
-  harmonogram úkolů a lhůt - senátní volby 
-  vzor kandidátní listiny - univerzální pro všechny typy volebních stran 
- vzor kandidátní listiny - speciálně pro nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých 

kandidátů 
-  formulář pro hlášení Ředitelství služby cizinecké policie o zápisu voliče - státního občana 

jiných členských států EU do dodatku stálého seznamu voličů nebo o jeho vyškrtnutí 
-  zápis z pracovní porady MVČR se zástupci krajských úřadů konané dne 16. března 2022  
 
 
 


