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Právní úprava voleb do zastupitelstev krajů:
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“)
vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“)

od vyhlášení
voleb

15. 4. 2020

Počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského
průkazu
(§ 26a odst. 2 zákona o volbách)

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může
ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského
průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů
v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. Voličský průkaz opravňuje voliče, aby volil
v kterémkoliv volebním okrsku kraje, v němž je přihlášen k trvalému pobytu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:


žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis
žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn
před zneužitím tohoto institutu.
Úřední ověření podpisu voliče prováděné krajskými úřady, obecními úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů
územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž
seznam stanoví prováděcí právní předpis, je osvobozeno od správního poplatku podle
§ 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Držitel poštovní licence (Česká Pošta, s. p. a Hospodářská komora ČR mohou
za provedení správního úkonu požadovat poplatek. Poplatek je rovněž požadován i notáři).



žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče



žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 25. 9. 2020 do 16 hodin.


osobně; v tomto případě obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat,
o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam; o vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. 9. 2020
do 16.00 hodin.

Zákonem o volbách (§ 26a) není stanovena lhůta, která by omezovala vydávání voličských
průkazů pro volby do zastupitelstev krajů voličům, jako je tomu v ostatních volebních zákonech.
Proto je možné voličský průkaz určený pro volby do zastupitelstev krajů voliči předat ihned
při podání žádosti.
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Volič, kterému bude vydán voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů, může realizovat
volební právo pouze v okrsku, který spadá do územního obvodu Kraje Vysočina.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
60 dnů
přede dnem
voleb

3. 8. 2020
pondělí

Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební
komise
(§ 15 odst. 1 písm. c) zákona o volbách)

Starosta obce stanovuje 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 byl nejméně
šest (tj. zapisovatel + 5 dalších členů), s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může
být okrsková volební komise čtyřčlenná (tj. zapisovatel + 3 další členové). Stanovení minimálního
počtu členů okrskové volební komise není třeba vyvěšovat na úřední desce, postačí písemné
vyhotovení založit do volební dokumentace.
48 dnů
přede dnem
voleb

15. 8. 2020
sobota

Krajský úřad zašle seznam zaregistrovaných kandidátních
listin starostům obcí na území kraje
(§ 22 odst. 3 písm. a) zákona o volbách)

Krajský úřad, z pozice registračního úřadu, zašle starostům obcí informaci obsahující výčet
volebních subjektů, jejichž kandidátní listiny byly pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina
zaregistrovány. Součástí sdělení bude informace o zmocněncích volebních stran za tím účelem,
aby mohli starostové obcí identifikovat osobu oprávněnou k provedení delegace do okrskové
volební komise. Starostové informaci rovněž využijí k poskytnutí informace o počtu a sídlech
volebních okrsků (viz níže).
45 dnů
přede dnem
voleb

18. 8. 2020
úterý

Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních
okrsků každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována
(§ 15 odst. 1 písm. f) zákona o volbách)

Povinností starosty obce je poskytnout každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci.
Stanovisko MV:
Ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) zákona o volbách, starostovi obce jednoznačně ukládá
povinnost poskytovat každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina
byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků, a to nejpozději 45 dnů před
zahájením voleb.
Z citovaného ustanovení jednoznačně nevyplývá, komu se poskytují tyto informace, zda
zmocněncům kandidujících subjektů nebo na adresu sídel politických stran a politických hnutí.
Pro účely zabezpečení voleb se jeví vhodnější poskytnout tuto informaci nikoliv na adresu
kandidujícího subjektu, nýbrž zmocněncům kandidujících subjektů, neboť ti jsou oprávněni
delegovat členy a náhradníky do okrskové volební komise. S ohledem na výše uvedené je
povinností starosty adresně informovat zmocněnce o počtu a sídlech volebních okrsků.
Je pravdou, že ostatní volební zákony umožňují starostovi informovat kandidující subjekty
o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním informace na úřední desce úřadu. Zákon o volbách
však tuto možnost prozatím nepřipouští.
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Z výše uvedeného vyplývá, že pro volby do zastupitelstev krajů konané v roce 2020 bude
nadále platit, že starosta obce musí zmocněnce informovat písemně prostřednictvím České
pošty, s.p. na adresu trvalého pobytu, popř. prostřednictvím datové schránky.
41 dnů
přede dnem
voleb

22. 8. 2020
sobota

Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise
(§ 17 odst. 6 zákona o volbách)

Starosta obce jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise. Zákon o volbách nově
stanoví, že zapisovatel je členem okrskové volební komise s právem hlasovat (podle
předchozí právní úpravy byl zapisovatel členem okrskové volební komise s hlasem poradním).
Starosta může odvolat zapisovatele nejen v případě, kdy přestane svoji funkci vykonávat, ale
i v případě, kdy zjistí, že zapisovatel svoji funkci nevykonává řádně. V takovém případě
na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.
Zapisovatel skládá slib člena okrskové volební komise jako první (podepsáním se pod text slibu).
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_ktg=304534&n=metodika-a-vzory-proobecni-urady&archiv=0&p1=107469
30 dnů
přede dnem
voleb

2. 9. 2020
středa

Zaregistrované volební strany delegují jednoho
a jednoho náhradníka do každého volebního okrsku
(§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

člena

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje,
může delegovat nejpozději do 2. 9. 2020 do 16 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka
do každého volebního okrsku. V tento den musí mít starosta obce seznam delegovaných členů
v ruce (popř. v datové schránce). Nestačí, že zásilka byla v poslední den lhůty podána k poštovní
přepravě.
Seznam delegovaných členů a náhradníků je možno starostovi obce doručit:
- osobně v listinné podobě, o osobním doručení je třeba sepsat úřední záznam nebo potvrdit
převzetí
- v elektronické podobě (datovou schránkou, e-mailem opatřeným uznávaným
elektronickým podpisem).
Členem okrskové volební komise může být pouze státní občan České republiky.
Seznam delegovaných musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka a jméno a příjmení zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování
nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební
komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je
do okrskových volebních komisí starosta.
Zmocněnec může pověřit jinou osobu, která v zastoupení delegaci provede. V tom případě je
nutno uvést jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a k seznamu
přiložit kopii písemného pověření.
Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která
je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.
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Pokud jde o obsahové náležitosti seznamu výše popsané, jedná se o údaje výslovně stanovené
zákonem o volbách, tedy povinné. Pokud by některý z povinně uváděných údajů chyběl, vyzve
starosta obce zmocněnce volební strany k jejich doplnění. Doplnit údaje je však nutné nejpozději
do nejzazšího termínu pro delegaci, tzn. do 2. 9. 2020 do 16. 00 hod.
Členství v okrskové volební komisi (§ 17 zákona o volbách)
Členem okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů může být státní občan České
republiky, který je ke dni složení slibu starší 18 let, nenastala u něho překážka výkonu
volebního práva a není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina. Členství
v okrskové volební komisi není vázáno na trvalý pobyt člena komise v obci, kde byla komise
zřízena.

Před prvním zasedáním
okrskových volebních komisí
a dále v průběhu voleb

V případě, že počet delegovaných členů okrskových volebních
komisí nedosahuje starostou stanoveného minimálního počtu,
dojmenuje starosta členy okrskových volebních komisí na
neobsazená místa,
(§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

Není-li delegací dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise,
dojmenuje před prvním zasedáním členy okrskové volební komise na neobsazená místa starosta
obce. Z tohoto konstatování vyplývá, že starosta obce nebude obsazovat volná místa v komisi
před 2. 9. 2020 před 16. 00 hod.
V případě, kdy počet členů komise poklesne pod stanovený minimální počet ve dnech voleb
a nejsou-li náhradníci, jmenuje starosta obce na uvolněná místa další členy komise. Z tohoto
důvodu je nezbytně nutná dosažitelnost starosty obce ve dnech voleb.
Členství v okrskové volební komisi (§ 17 odst. 5 zákona o volbách) zaniká:
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 45),
b) úmrtím,
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání
se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové
volební komise tím, kdo jej delegoval
e) pozbytím státního občanství
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost
ve volební místnosti trvá nepřetržitě déle než dvě hodiny – jednotlivé nepřítomnosti člena
komise se nesčítají, nepočítá se doba, kdy člen komise odešel např. s přenosnou volební
schránkou, kdy odjel s výsledky hlasování na přebírací místo Českého statistického úřadu,
apod. Nepřítomnost člena komise ve volební místnosti je třeba zohlednit při výpočtu odměny
(sníží se o počet hodin, které člen komise svoji funkci nevykonává).
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11. 9. 2020
21 dnů
přede dnem
pátek
voleb
Po vylosování předsedy a
místopředsedy okrskové
volební komise

Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních
komisí
(§ 15 odst. 1 písm. d) zákona o volbách)
Starosta informuje zapisovatele, předsedy a
místopředsedy okrskové volební komise o termínu
povinných školení
(§ 15 odst. 1 písm. d) zákona o volbách)

Starosta obce svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději
21 dnů přede dnem voleb, tzn. nejpozději do pátku 11. 9. 2020.
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.
Průběh prvního zasedání okrskové volební komise:
1. část zasedání vede starosta:
- zkontroluje totožnost členů okrskové volební komise (občanské průkazy) a ověří, zda jsou
přítomny osoby, které byly do komise delegovány volebními stranami, popř. jmenovány
starostou obce.
- zkontroluje, zda v komisi nezasedá v den složení slibu osoba mladší 18 let, zda členové
komise nejsou kandidáty do Zastupitelstva Kraje Vysočina, zda u nich nenastala překážka
ve výkonu volebního práva a zda členem komise je státní občan České republiky.
- po té vyzve přítomné ke složení slibu tak, že se podepíší pod natištěný text slibu
(§ 17 odst. 4 zákona o volbách – "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě
a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými
právními předpisy České republiky."), čímž se ujímají funkce člena okrskové volební
komise.https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_ktg=304534&n=metodikaa-vzory-pro-obecni-urady&archiv=0&p1=107469,
2. část zasedání – zapisovatel řídí losování předsedy a místopředsedy komise, přičemž
zapisovatel se do losování nezařazuje.
Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci
z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování
předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise;
do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové
volební komise.
Podle § 18 odst. 5 zákona o volbách předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební
komise jsou povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování
a zpracování výsledků hlasování. Povinností starosty obce je, vyrozumět všechny členy
okrskové volební komise předem o termínech školení k zásadám hlasování a k systému
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zjišťování a zpracování výsledků hlasování a informovat je o důsledcích nesplnění
povinnosti se školení účastnit (snížení odměny).
Krajský úřad podle současných zvyklostí zašle starostům obcí pozvánky na školení vybraných
členů okrskových volebních komisí. V pozvánce poučí členy okrskové volební komise, jejichž
účast na školení je povinná o následcích případného nedostavení se na školení. Doporučujeme,
aby starostové obcí předali pozvánky na školení předsedovi, místopředsedovi
a zapisovateli proti podpisu nejlépe na prvním zasedání okrskové volební komise. Starosta
obce zajistí zveřejnění pozvánky na školení na úřední desce obce.
Podle § 55 odst. 1 zákona o volbách má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu
za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok
na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.
V případě neúčasti předsedy, místopředsedy nebo zapisovatele na školení okrskových
volebních komisí ztrácí nárok na vyšší zvláštní odměnu a bude jim vyplacena odměna ve
stejné výši, jako členovi okrskové volební komise.
Případná omluva neúčasti na školení, např. i z důvodu nemoci, nemá na sankci vliv (dojde
ke snížení odměny). V Kraji Vysočina je organizováno více školení členů okrskových volebních
komisí. Pokud by se člen OVK nemohl účastnit jednoho termínu, lze mu nabídnout náhradní
termín školení. V případě, že se člen komise, který je povinen se školení zúčastnit, nemůže
zúčastnit školení v termínu určeném pro jeho volební okrsek, bude kontaktovat krajský
úřad (Mgr. Ivana Schimmerová, tel. č. 564 602 179, 724 650 181, e-mail: schimmerova.i@krvysocina.cz nebo Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, tel. č. 564 602 376, e-mail:
schwammenhoferova.a@kr-vysocina.cz), který nabídne účast v jiném termínu.
Po uskutečnění posledního běhu školení zašle krajský úřad prezenční listiny všem pověřeným
obecním úřadům. Pověřené obecní úřady následně zašlou obecním úřadům informaci o tom, který
ze členů, kteří se mají povinně účastnit, školení absolvoval. Starosta obce na základě zaslané
informace po ukončení činnosti okrskové volební komise vyplatí členu okrskové volební komise,
který se na školení nedostavil, pouze základní částku odměny, tzn. 1 800,- Kč.
Pokud byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již
nebylo možné účast na školení zajistit, nedojde ke krácení odměn.
Účast na povinném školení je součástí výkonu funkce člena okrskové volební komise
a tudíž pro dobu nezbytnou k účasti na tomto školení se uplatní nárok na pracovní nebo
služební volno a náhradu mzdy, platu nebo služebního příjmu plynoucí z příslušných
ustanovení jednotlivých volebních zákonů upravujících nároky členů volebních komisí.

16 dnů
přede dnem
voleb

16. 9. 2020
středa

Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních
plakátů pro volební kampaň
(§ 56a odst. 6 zákona o volbách)

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů. Možnost
využívání této plochy musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících subjektů. Plochu obec
poskytne bezplatně. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

Čís. jednací: OOSČ 1051/2019
KUJI 56913/2020
Strana: 7

Stanovisko Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Může se v obci místním rozhlasem oznámit konání volebního mítinku politické strany, setkání
s některým kandidátem a podobně?
Ne, obecní rozhlasy nemohou být pro tento účel používány. Zákon o volbách v § 56a odst. 6 říká,
že k volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce (nebo právnické osoby,
která je ovládaná krajem nebo obcí). V souvislosti s tímto ustanovením se komunikačním médiem,
míní typicky sdělovací prostředky obcí a krajů (radniční noviny, krajské zpravodaje a podobně).
Volební reklama může být umístěna pouze na velkoplošných zařízeních kraje či obce. Obecní
rozhlas je však komunikačním médiem ve smyslu sdělovacího prostředku, nikoliv velkoplošným
zařízením. Proto nemůže být k volebním sdělením, byť jen v podobě komerčního oznámení
o konání mítinku, používán.
https://www.udhpsh.cz/6262-2#ot17
https://www.udhpsh.cz/6262-2#ot11
15 dnů
přede dnem
voleb

17. 9. 2020
čtvrtek

Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb
v obci
(§ 27 zákona o volbách)

Podle § 27 zákona o volbách starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději
do 17. 9. 2020 oznámení o době a místě konání voleb v obci.
Vzor oznámení o době a místě konání voleb naleznete zde: https://www.krvysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_ktg=304534&n=metodika-a-vzory-pro-obecniurady&archiv=0&p1=107469.
Kromě informace o typu voleb, kde, kdy a v jakém časovém úseku se volby konají, starosta obce
informuje voliče o tom, že mu bude umožněno hlasování poté, co po příchodu do volební místnosti
prokáže totožnost a státní občanství, včetně vyjmenování dokladů, kterými tak lze učinit (§ 31
odst. 3 zákona o volbách – platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem).
Je možno uvést, že voliči nebude hlasování umožněno, pokud nevstoupí do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, že obdrží 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky domů
a v případě, že nedopatřením hlasovací lístky neobdrží, budou mu vydány ve volební místnosti.
Je možné uvést další informace, které starosta obce uzná za vhodné. Pokud se v obci nachází
více volebních okrsků, informace musí obsahovat, které části obce do jakého okrsku spadají
a přesnou adresu volební místnosti. Oznámení zveřejní na území každého volebního okrsku.
Oznámení podepisuje pouze starosta obce, neschvaluje jej zastupitelstvo obce.

9 dnů
přede dnem
voleb

23. 9. 2020
středa

Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební
místnosti v územním obvodu obce a nahlásí telefonní čísla
pověřenému obecnímu úřadu
(§ 14 písm. b) zákona o volbách)

V souladu s § 14 písm. b) zákona o volbách zajišťuje obecní úřad telefonní spojení do každé
volební místnosti v územním obvodu obce. Nejpozději do 23. 9. 2020 nahlásí obecní úřad
příslušnému pověřenému obecnímu úřadu telefonní čísla do volebních místností. Telefonní
spojení je třeba po celou dobu voleb udržovat provozuschopné. V případě, kdy dojde ke změně
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telefonních čísel po jejich nahlášení, je třeba tuto skutečnost sdělit pověřenému obecnímu úřadu,
který informaci následně předá krajskému úřadu.

7 dnů
přede dnem
voleb

25. 9. 2020
pátek

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání
voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou
(§ 26a odst. 2 zákona o volbách)
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx

Lhůta pro podání písemné žádosti o vydání voličského průkazu končí dnem 25. 9. 2020 v 16
hodin (platí pro žádosti doručené prostřednictvím České pošty, s. p., popř. zaslané elektronicky).
Volič má ještě možnost požádat o vydání voličského průkazu osobně, a to nejpozději do uzavření
seznamu voličů (30. 9. 2020 do 16 hod.).

4 dny
přede dnem
voleb

28. 9. 2020
pondělí

Pověřený obecní úřad zašle přehled o telefonním spojení
do každé volební místnosti ve svém obvodu krajskému úřadu
a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o volbách)

Pověřený obecní úřad zašle přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v jeho
správním obvodu krajskému úřadu, který sestaví telefonní seznam a bezprostředně jej zveřejní
na svých webových stránkách.
(https://www.krvysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&p1=107469&id_ktg=304525)
3 dny až
do ukončení
hlasování

29. 9. 2020 Zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů
až 3.10. 2020 (§ 28 zákona o volbách)
úterý až
sobota
14 hod.

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být
žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Porušením
tohoto zákazu se subjekt dopouští přestupku s možností uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000
Kč. Příslušným správním orgánem k projednání těchto přestupků je krajský úřad, a to podle místa
trvalého pobytu fyzické osoby.

3 dny
přede dnem
voleb

29. 9. 2020
úterý

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
(§ 24 odst. 4 zákona o volbách)

Starosta obce zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (a v den voleb všem okrskovým volebním komisím).
Modré obálky jsou výlučně určeny pro roznos hlasovacích lístků voličům.
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Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů se povinně tisknou jednostranně. Zavedení
tohoto pravidla vzešlo z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu po volbách do Poslanecké
sněmovny (konaných v roce 2017, sp. Zn. Vol 58/2017).
Hlasovací lístky budou pravděpodobně tištěny ve formátu A3.
Doručovací a úřední obálky budou formátu C4 a hlasovací lístky se do nich budou vkládat
přeložené.
Obecní úřad hradí za zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům částku 5,54 Kč bez DPH podle
Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013
o postupu obcí a krajů při financování voleb na jednoho voliče. Obecní úřad hradí i výdaje
na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek nejvýše 1 Kč na jednoho voliče. (Uzavření
dohody o provedení práce). Tzn. za předpokladu, že osoba provádějící roznos hlasovacích lístků
zajistí i vložení hlasovacích lístků do modrých obálek určených pro roznos hlasovacích lístků,
obdrží částku 6,54 Kč (5,54 + 1,- Kč) za jednu sadu hlasovacích lístků.
Za distribuci hlasovacích lístků prostřednictvím České pošty, s.p., je stanoveno poštovné ve výši
dohodnuté Ministerstvem vnitra s tímto držitelem poštovní licence, a to v částce 6,70 Kč včetně
DPH.
2 dny
přede dnem
voleb

30. 9. 2020
do 16 hod.
středa

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského
průkazu
(§ 26a odst. 2 zákona o volbách)

Volič má možnost požádat o vydání voličského průkazu osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tzn. do 30. 9. 2020 do 16 hod.
Žádostem o vydání voličského průkazu doručeným prostřednictvím České pošty, s. p. nebo
elektronicky v období od pátku 25. 9. 2020 do středy 30. 9. 2020 do 16 hod. není možno vyhovět.
2 dny
přede dnem
voleb

30. 9. 2020
středa
16:00 hod.

Obecní úřad uzavře stálý seznam voličů a předá výpisy
ze stálého seznamu voličů okrskovým volebním komisím
(§ 26 zákona o volbách a § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu Kraje Vysočina, za předpokladu, že u voliče nenastala překážka ve výkonu
volebního práva:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Pokud u voliče nastane některá z uvedených překážek výkonu volebního práva, neznamená
to, že definitivně pozbyl právo volit, ale nemůže své volební právo realizovat z důvodu uvedených
překážek. Takový volič zůstává uveden ve stálém seznamu voličů, resp. ve výpisu ze stálého
seznamu voličů, pouze u jeho jména obecní úřad poznamená, že u něho nastala překážka
ve výkonu volebního práva a jaká.
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Obecní úřad do výpisu ze seznamu rovněž zaznamená skutečnost, že voliči byl vydán voličský
průkaz.
Dva dny přede dem voleb, tzn. 30. 9. 2020 v 16 hod. obecní úřad stálý seznam voličů uzavře.
Okrskovým volebním komisím předá dva výpisy ze seznamu, které obsahují soupis voličů
oprávněných volit v jejich volebním okrsku.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášení k trvalému
pobytu.
Stálý seznam voličů je třeba neustále aktualizovat, tzn. dopisovat voliče, kteří se nově přihlásili
k trvalému pobytu v obci, kteří dosáhli věku 18 let a nově nabyli státní občanství České republiky
a naopak vyškrtávat ty voliče, kteří se z obce natrvalo odstěhovali, zemřeli nebo pozbyli státní
občanství České republiky (vyškrtnutím voliče se v tomto případě rozumí neuvedení voliče
ve stálém seznamu voličů).
Obecní úřady mohou za účelem sestavení seznamu voličů či případné kontroly správnosti údajů
vedených v seznamu voličů požádat Ministerstvo vnitra o poskytnutí seznamu voličů v členění
podle volebních okrsků, prostřednictvím systému CzechPOINT. Pozor, v takto poskytnutém
seznamu voličů nejsou zaznamenány překážky, pro něž volič nemůže realizovat volební
právo (např. omezení svéprávnosti). Je třeba, aby obecní úřady poznámky o překážkách
výkonu volebního práva do poskytnutého seznamu dle svých dosavadních dispozic
zapracovaly. Kromě CzechPointu mohou obecní úřady k aktualizaci využívat taktéž změnové
sestavy z Portálu veřejné správy
https://seznam.gov.cz/formulare/zadost-o-vyuziti-udaju-z-registru-obyvatel-agendovehoinformacniho-systemu-evidence-obyvatel.
Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu voličů (dále jen „seznam“). Každý
volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli
vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze (§ 28 odst. 2
zákona č. 491/2001 Sb.).
Po uzavření seznamu voličů již nemůže obecní úřad provádět změny. Pokud se obecní úřad
dozví po uzavření seznamu voličů skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich
zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi.
Nový postup při hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů
u zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
Upozorňujeme na nový postup v případě, kdy je volič zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném
obecním úřadem a je u něj uvedena poznámka o tom, že je zapsán do zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem.
Doposud se vycházelo z toho, že volič může být veden pouze v jednom seznamu voličů a že
smyslem zápisu voliče pouze do jednoho seznamu voličů je ochrana volebního procesu před
dvojím hlasováním téhož voliče. Z tohoto důvodu zápis voliče ve zvláštním seznamu voličů
u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí vedl k jeho vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů
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s poznámkou, že je veden ve zvláštním seznamu voličů v zahraničí. Tato poznámka pak bránila
voliči hlasovat na území ČR ve všech druzích voleb.
Ke změně postupu vedl fakt, že v případě voleb do zastupitelstev krajů (a rovněž voleb
do zastupitelstev obcí) nemůže být u voličů zapsaných ve zvláštním seznamu voličů
u zastupitelského úřadu princip rovnosti volebního práva porušen. Ve volbách
do zastupitelstev krajů totiž nemůže volič hlasovat jinde než v České republice
ve volebním obvodu, do kterého volič náleží podle místa trvalého pobytu.
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 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.
Obecní úřad poznámku o tom, že volič je zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem v seznamu voličů neruší. Členové okrskových volebních komisí
budou na školení okrskových volebních komisí o změně právního názoru informováni
a náležitě poučeni o tom, že voliči, u nichž je ve stálém seznamu voličů uvedena poznámka
spočívající v tom, že jsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů, mají právo hlasovat ve volbách
do zastupitelstev krajů.
Pro obecní úřady tato změna znamená i to, že hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev
krajů bude roznášet i voličům, u nichž je poznámka spočívající v zápisu o tom, že jsou
zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí.
Při sestavování stálého seznamu voličů je nutné rovněž řádně posoudit, zda u voliče nastala
překážka ve výkonu volebního práva dle ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona – omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva. Při posuzování existence této překážky je nutné striktně vycházet ze
stanoviska, ze kterého vyplývá, že omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva musí být
výslovně uvedeno ve výroku rozsudku příslušného soudu. V případě, že obecní úřad
v souvislosti s vedením stálého seznamu voličů potřebuje ověřit, zda volič není omezen
ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, je možné podle zákona o volbách nahlédnout
do informačního systému evidence obyvatel. Konkrétní rozsah omezení svéprávnosti, tj. zda
se vztahuje i na výkon volebního práva, však nezjistí, a proto se musí obrátit s dotazem na obecní
úřad obce s rozšířenou působnosti, kterému jsou rozsudky soudů zpravidla zasílány nebo přímo
na soud, který o omezení svéprávnosti rozhodoval (podle trvalého pobytu).
https://www.kr-vysocina.cz/omezeni-svepravnosti-k-vykonu-volebniho-prava/d4101918/p1=107469
Občan České republiky s ukončeným trvalým pobytem v České republice
Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů není možné, neboť stálý seznam voličů vede
obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. pouze pro voliče, kteří jsou v této
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obci přihlášeni k trvalému pobytu. Proto ve volbách do zastupitelstev krajů takový občan
nemůže hlasovat.
K vedení stálého seznamu vydalo Ministerstvo vnitra ČR podrobnou Metodiku k novým
postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014 s pěti dodatky a
uživatelkou dokumentací k žádosti o vydání seznamu voličů prostřednictvím aplikace
CzechPOINT, kterou naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR i krajského
úřadu, a na kterou se v podrobnostech odkazujeme https://www.kr-vysocina.cz/vytvareni-avedeni-seznamu-volicu-metodika/d-4101921/p1=107469

1. den voleb
do zahájení
hlasování

2. 10. 2020
pátek
do 14:00
hod.

Vybavení volební místnosti
(§ 14 písm. a) a § 29 zákona o volbách)
Starosta zajistí dodání hlasovacích
volebním komisím
(§ 24 odst. 4 zákona o volbách)

lístků

okrskovým

Obecní úřad zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich
vybavení a potřebné pracovní síly.
Povinné vybavení volební místnosti je stanoveno v ust. § 29 zákona o volbách:
Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou,
dostatečným množstvím hlasovacích lístků a prázdných obálek opatřených úředním razítkem
obecního úřadu (dále jen „úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze seznamu a zákonem,
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. Obecní úřad ve spolupráci
se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena
okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi
a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí nebo koalice anebo
jmenoval starosta.
Údaje o členech OVK musí být k dispozici přímo ve volební místnosti v průběhu hlasování,
a to např. ve formě připnutých jmenovek nebo cedulek na místě, kde dotyčný člen OVK
sedí. Připnuté jmenovky se jeví jako vhodnější i pro případ hlasování do přenosné volební
schránky. Údaje o členech OVK ve formě jmenovek ve volební místnosti zabezpečí pro jednotlivé
OVK obecní úřad a zapisovatel pak na místě dohlédne na jejich správné a viditelné umístění či
připnutí. Na jmenovce musí být uvedeno jméno a příjmení člena OVK, jeho funkce v OVK a údaj,
zda jde o člena jmenovaného starostou, nebo delegovaného kandidujícím subjektem, aniž by bylo
třeba specifikovat např. konkrétní politickou stranu nebo politické hnutí, které ho delegovalo.
Zdůrazňujeme, že zákon nevyžaduje, aby na jmenovce byl uveden název konkrétní politické
strany, politického hnutí nebo koalice, která člena do komise delegovala. Za zcela
postačující je proto třeba považovat obecný údaj, že člen byl do komise delegován
politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, nebo naopak, že byl jmenován
starostou obce.
Úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů budou barvy šedé, stejně tak hlasovací lístek.
Úřední obálky je třeba opatřit kulatým úředním razítkem se státním znakem a nápisem
městský úřad, úřad městyse nebo obecní úřad (nikoliv hranatým razítkem a nikoliv nápisem
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město, městys nebo obec). Není důležité, v jakém místě obálky je kulaté úřední razítko umístěno,
doporučujeme však, aby v rámci jedné obce bylo razítko umístěno na stejném místě obálky.
Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené
tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu
voličů ve volebním okrsku. V prostorách určených pro úpravu hlasovacích lístků je třeba
umístit psací potřeby, nikoliv obyčejné tužky.
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem
„vzor" a prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud byla doručena do 48 hodin
před zahájením voleb. Hlasovací lístky označené nápisem „vzor“ je třeba umístit přímo
ve volební místnosti, neboť jsou povinnou součástí jejího vybavení. Hlasovací lístky s nápisem
„vzor“ nesmí být nijak upravovány, aby úpravy nebudily u voličů dojem, že jsou naváděni k tomu,
koho mají volit. Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka
a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. Na objektu, kde se nachází
více volebních místností, se vyvěšuje pouze jedna vlajka, nikoliv podle počtu volebních místností
v objektu.
Předseda okrskové volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením hlasování, zda je
volební místnost vybavena podle § 29 zákona o volbách a před ostatními členy okrskové volební
komise zapečetit zkontrolovanou a prázdnou stabilní volební schránku a přenosnou volební
schránku. V případě, že předseda okrskové volební komise zjistí nedostatky, kontaktuje obecní
úřad, aby zjednal nápravu.
Ukončení činnosti okrskové volební komise:
Podle ust. § 45 zákona o volbách činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev
krajů je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní
volební komisí.
Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, kde byl podán návrh
na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 53), končí
a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut,
b) patnáctým dnem po uveřejnění výsledků dodatečného hlasování v případě, že tento návrh byl
soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán
oprávněným a opakuje se celý volební proces.
Krajský úřad bude obecní úřady o datu ukončení činnosti okrskových volebních komisí informovat.
Nároky členů okrskových volebních komisí:
Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:
Podle § 55 odst. 1 zákona o volbách a § 17 vyhlášky má člen okrskové volební komise nárok
na zvláštní odměnu za výkon funkce, která je v následující výši:
Předseda
Místopředseda
Zapisovatel
Člen

2 200 Kč
2 100 Kč
2 100 Kč
1 800 Kč
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Krácení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise (§ 17 odst. 4 vyhlášky):
V případě, že se předseda, místopředseda, zapisovatel nebo člen okrskové volební komise všech
jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence
o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.
Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové volební komise neúčastní třeba
jen prvního zasedání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy
a místopředsedy okrskové volební komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda
účast je omluvená či neomluvená. Z důvodu poměrnosti a větší spravedlivosti doporučuje
Ministerstvo vnitra ČR krácení odměny podle hodin, které umožňuje vzít v potaz např.
nepoměr mezi časem stráveným na prvním zasedání a ve dnech voleb nebo např. to, jak dlouho
okrsková volební komise zasedala, než předala výsledky na svůj volební okrsek.
Předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli je snížena odměna na základní částku 1800 Kč
v případě neúčasti se školení okrskových volebních komisí.
Pracovní volno; náhrady mzdy nebo platu; náhrada ušlého výdělku (§ 55 odst. 2 zákona
o volbách)
Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu
poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a náhradu mzdy nebo platu
ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který svému
zaměstnanci vykonávajícímu funkci člena okrskové volební komise poskytl pracovní (služební)
volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může
následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního
příjmu, odměny), která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle
čl. I odst. 2 písm. k) směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62970/2013/12-1204, který je možno
uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu
volebních výdajů. Obecní úřad poté náklady na refundaci mzdy uplatní v rámci vyúčtování nákladů
na volby, které zašle krajskému úřadu. Člen okrskové volební komise vykonává funkci člena této
komise od svého jmenování do ukončení činnosti okrskové volební komise. I účast na školení
vybraných členů okrskových volebních komisí lze zahrnout pod výkon jejich funkce, a proto je
možné uplatnit refundaci mzdy za dobu potřebnou pro školení vybraných členů okrskové
volební komise.
Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném
pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku
za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, to ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však
340 Kč za jeden den. Uvedenou částku obdrží tato osoba spolu se zvláštní odměnou za výkon
funkce člena okrskové volební komise. Nárok na náhradu ušlého výdělku člena okrskové volební
komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je
výdělečně činný, musí člen okrskové volební komise u obecního úřadu uplatnit a současně svoji
výdělečnou činnost prokázat, např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo
jiným dokumentem, který dokazuje jeho samostatnou výdělečnou činnost (smlouva, zápis
v nějakém registru apod.).
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Vyplacení zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK a paušální náhrady ušlého výdělku
(§ 17 vyhlášky):
Zvláštní odměnu za výkon funkce člena OVK a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí obecní
úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. Není přípustné, aby zvláštní
odměna a paušální náhrada ušlého výdělku byla vyplácena obecním úřadem předem nebo ještě
v průběhu činnosti okrskové volební komise, ale je nutné je vyplatit až po ukončení činnosti
okrskové volební komise, a to ve stanovené lhůtě.
Občerstvení (čl. I odst. 2 písm. j) Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204):
Stravné bude poskytnuto členům okrskové volební komise následovně:
a) 87 Kč, trvá-li nepřetržitá přítomnost nejméně 4 hodiny
b) 131 Kč, trvá-li přítomnost déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
c) 206 Kč, trvá-li přítomnost déle než 18 hodin
Občerstvení lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti. Občerstvení
s výjimkou alkoholických nápojů může poskytnout obecní úřad přednostně jako nepeněžité plnění
a není-li to možno, formou stravenek členům okrskových volebních komisí, jestliže úkoly
stanovené okrskovým volebním komisím budou vyžadovat neustálou přítomnost jejích členů
v době od vzniku členství v okrskové volební komisi do ukončení její činnosti, a dalším osobám
podílejícím se na zabezpečení úkolů obcí a krajů od zahájení činnosti spojených s volbami až
do ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní
hranice stanovené sazby stravného podle zákoníku práce.
Cestovní náhrady členů OVK (čl. I odst. 2 písm. e) Směrnice Ministerstva financí č. j.
MF-62 970/2013/12-1204):
Pracovní cestou člena okrskové volební komise není cesta z místa jeho trvalého pobytu
nebo z místa, kde se obvykle zdržuje, do místa jednání komise a zpět.
Pracovní cestou je např. účast na školení vybraných členů okrskové volební komise, odjezd
s přenosnou volební schránkou, odvoz výsledků hlasování na přebírací místo Českého
statistického úřadu apod.
Praktické poznámky ke Směrnici Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204:
Z prostředků státního rozpočtu České republiky lze hradit jen výdaje v rozsahu nezbytně
nutném pro organizačně technické zabezpečení voleb.
Finanční prostředky lze využít na účelné vybavení volebních místností, mezi které nepatří např.
stoly, židle, odpadkové koše, příbory, nádobí, záclony, závěsy, ubrusy, koberce, lina, květiny,
apod. Úklidem volební místnosti se rozumí běžný úklid, nikoliv malování, které je součástí běžné
údržby místnosti. Dle vyjádření Ministerstva financí lze za základní kancelářské potřeby považovat
kalkulačku se základními matematickými funkcemi; složitější je již kvalifikována jako výpočetní
technika, kterou nelze z prostředků na volby pořizovat. Jednoduchá kalkulačka a paměťový disk
USB (flash disk) mohou být pořízeny pro jeden volební okrsek nejvýše jednou za 5 let, a to
v pořizovací ceně nejvýše 200 Kč včetně DPH za kus. Z prostředků na volby nelze zakoupit nebo
zhotovit úřední desku úřadu, kterou je obec povinna zajistit dle správního řádu.
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Přílohou tohoto přípisu je Informace Českého statistického úřadu týkající se programového
vybavení („okrskový program“), které pro usnadnění práce okrskových volebních komisí a v zájmu
omezení chybovosti v zápisu okrskových volebních komisí doporučujeme k využití. Uvedenou
informaci naleznete rovněž na webových stránkách krajského úřadu https://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=94804&id=4089285.
Informace, stanoviska a metodiku k volbám do zastupitelstev krajů naleznete také na webových
stránkách Kraje Vysočina – https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-kraju-2020/ds304507/p1=107469 nebo na webových stránkách ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx.
S Vašimi dotazy týkajícími se problematiky voleb se můžete obracet na zaměstnance oddělení
ostatních správních činností Krajského úřadu Kraje Vysočina:
Mgr. David Marek
Mgr. Ivana Schimmerová
Ing. Bc. Andrea
Schwammenhőferová

564 602 183
724 650 246
564 602 179
724 650 181
564 602 376

marek.d@kr-vysocina.cz
schimmerova.i@kr-vysocina.cz
schwammenhoferova.a@kr-vysocina.cz
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