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Volby 2019

• Zákon 9/2019 Sb., 

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY o vyhlášení voleb do 
Evropského parlamentu

• Zákon č. 62/2003 Sb., 

o volbách do Evropského parlamentu v platném znění,

Vyhláška 409/2003 Sb., k provedení některých ustanovení 
zákona o volbách do Evropského parlamentu 

• Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Evropského 
parlamentu vydán MVČR

• Metodiky a stanoviska MVČR

… to vše na stránkách www.mvcr.cz …

http://www.mvcr.cz/


Volby 2019

• Území ČR

- volí se kandidáti ČR

• Území jiného státu EU

- volí se kandidáti daného státu



Voličské průkazy

- Tiskopis voličského průkazu,

- Přísně zúčtovatelný tiskopis s ochrannými 

prvky,

- Voličský průkaz je jednotný pro všechny 

druhy voleb

- Dostatečná zásoba VP!!!

- Voličský průkaz se ve volební místnosti 

odevzdává



Voličské průkazy - lhůty

• Od vyhlášení voleb - počátek lhůty pro podání 

žádosti o VP

• 9. 5. 2019 (čtvrtek) Počátek lhůty pro předání, či 

odeslání VP

• 17. 5. 2019 (pátek) Konec lhůty pro doručení 

žádosti o vydání VP (listinná podoba, DS)

• 22. 5. 2019 (středa) Vyškrtávání voličů s VP

• 22. 5. 2019 (středa) Konec lhůty pro převzetí 

osobní žádosti o VP



§ 30  Voličské průkazy
• KOMU: pokud volič nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 

seznamuje je zapsán

• KDO: na žádost voliče vydá obecní úřad voličský průkaz

• JAK: požádat lze o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb

– osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu (o osobně učiněné 
žádosti se sepíše úřední záznam)

– podáním doručeným do 17.5.2019 do 16:00 hod (pátek!!!)

toto podání musí být: 

• v listinné podobě 
– opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 

• v elektronické podobě 
– zaslané prostřednictvím osobní datové schránky

• obecní úřad poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů 





Volební okrsky, seznamy voličů

Volební okrsky

• Zadávali jste do RUIAN

• Dělali jste opravy

Seznamy voličů 

• Samostatně!!!

• Přes CzechPoint



Podmínky, kdy může občan jiného členského státu EU 

hlasovat ve volbách na území ČR (§ 5 zákona)

• nejpozději 25. 5. 2019 dosáhne věku 18 let,

• je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen 

k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR 

(tj. nejméně od 10. dubna 2019),

• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního 

práva nebo nemá omezenou osobní svobodu 

z důvodu ochrany zdraví lidu 

• je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán 

v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.



Občan jiného členského státu je zapsán v seznamu 

voličů pro volby do Evropského parlamentu, jestliže -

• požádal o zápis do seznamu již při minulých volbách 

do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal 

o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje 

podmínky pro výkon práva volit,

• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro 

účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního 

úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení 

svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu 

• požádá o zápis do seznamu voličů.



Podmínky žádosti o zápis do seznamu 

voličů (§ 29 zákona)

• Žádosti je nutné podávat osobně.

• Při podání žádosti se volič prokáže 

platným průkazem totožnosti.



K žádosti musí být přiloženo čestné 

prohlášení, ve kterém žadatel uvede: 

– svoji státní příslušnost,

– místo pobytu na území ČR,

– adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro 

volby do Evropského parlamentu veden ve 

volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých 

volbách do Evropského parlamentu)

– to, že bude hlasovat ve volbách do 

Evropského parlamentu pouze na území 

České republiky.



I. fáze sestavování seznamu voličů

14.4.2019 (středa) – do seznamu voličů do pro 

volby do Evropského parlamentu se zanese:

a)Údaje ze stálého seznamu voličů

b)Údaje týkající se občanů jiných členských států z 

dodatku stálého seznamu voličů a to na základě 

žádosti takového voliče

c)Údaje o voličích, kteří o zápis požádají

d)Údaje o občanech ČR, mající pobyt ve správním 

obvodu obce a zároveň nejpozději druhý den voleb 

dosáhnou 18let



II. fáze sestavování seznamu voličů

• 4.5.2019 (sobota) – obecní úřad zanese do seznamu 

voličů pro volby do Evropského parlamentu voliče, 

kteří nemají trvalý pobyt v katastru obce nebo 

přechodný pobyt na území ČR, ale kteří v jeho 

obvodu:

a)Vykonávají základní nebo vojenskou službu

b)Jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu 

sociální péče nebo podobném zařízení

c)Jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby a 

kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem 

nebo správcem zařízení, navíc informují obecní 

úřad , kde je volič zapsán ve volebním seznamu 

(pozor na poznámku v seznamu!)



III. fáze sestavování seznamu voličů

9.5.2019 (čtvrtek) – obecní úřad vyškrtne ze 

seznamu voličů voliče, kteří:

a)Požádali o zápis do zvláštního seznamu 

voličů u zastupitelského úřadu

b)Byli zapsáni do seznamu voličů do 

Evropského parlamentu jiným obecním 

úřadem 



IV. fáze sestavování seznamu voličů

Vyškrtnutí voličů, kteří

a)Projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského 

parlamentu v jiném členském státě (to na základě sdělení 

Ministerstva vnitra)

b)Požádali o vydání voličského průkazu

c)Byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu, avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb 

nepodali žádost o zápis do tohoto seznamu

d)Zemřeli

e)Po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné 

obce v ČR, o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho 

žádost potvrzení



§ 14   Pověřený obecní úřad

• zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost 
pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, 
kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových 
volebních komisí,

• sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební 
místnosti ve svém správním obvodu z podkladů 
obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem 
voleb krajskému úřadu a zveřejňuje jej způsobem 
umožňujícím dálkový přístup,



§ 15   Obecní úřad
• vede seznam voličů pro volby do EP

• oznamuje PČR údaj o zápisu voliče – cizince do seznamu voličů

• zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a 
telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu 
úřadu, (do 15.5.2019)

• zasílá komunikační centrále informaci o nahlášených voličích (cizinci)

• zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a 
pomocné prostředky,

• vydává voličské průkazy podle § 30,

• řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního 
okrsku,

• archivuje volební dokumentaci,

• plní další úkoly podle tohoto zákona.



§ 16  Starosta

• zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci (§32)

• zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům do 21.05.2019 (§26) 

• stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku 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, do 25.03.2019 (§16) 

• svolá první zasedání okrskové volební komise nejpozději

do 03.05.2019 (§16)

• jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise 

do 13.04.2019 (Neděle) (§18)

• 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, do 09.04.2019 (§16)

• plní další úkoly podle tohoto zákona (např.: stanoví počet prostorů pro 
úpravu hlasovacích lístků, jmenuje členy OVK pokud delegovaní členové 
neobsadí min. počet členů OVK, … - viz harmonogram MV ČR)



§ 18  Okrsková volební komise

• Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, 
nebo jiného členského státu

– který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

– u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a 

– který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

• zaregistrovaná volební strana, může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do 
okrskové volební komise, do 24.04.2019 

• delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. 

• jmenování členů OVK na neobsazená místa – starosta   před 03.05.2019

• členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu, slib skládá 
delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné 
znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce

• zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním



§ 32  Informování voličů

• Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým oznámení o době a 
místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více 
volebních okrsků, uvede, které části obce náleží do jednotlivých 
volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. 
Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.

do 09.05.2019

• Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při 
hlasování totožnost a státní občanství a uvede další potřebné údaje 
nutné k nerušenému průběhu voleb.

• V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny se 
oznámení zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

• Informace o zásadách hlasování do Evropského parlamentu na 
území ČR, uvedené ve všech jazycích členských států EU, poskytne 
voličům na požádání každý krajský a obecní úřad.



§ 33   Volební místnost

• vybavení:

– volební schránkou, 

– přenosnou volební schránkou, 

– dostatečným množstvím hlasovacích lístků, 

– dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním 
razítkem

– psacími potřebami, 

– výpisy ze stálého seznamu a 

– zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k 
nahlédnutí a to i v pracovních jazycích Evropské unie.

• pro úpravu hlasovacích lístků jsou určeny zvláštní prostory, 
oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto 
prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním 
okrsku.

• na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní 
vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti 
se umístí velký státní znak.



Jak vyvěšovat státní vlajky?

• Základní pravidla o používání státních 

symbolů a vyvěšování státní vlajky 

najdeme v zákoně č. 352/2001 Sb., v 

platném znění, které mj. praví:



• Státní vlajka:

• § 7

• (1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) 

až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při 

příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem 

vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem 

nebo obcí. 

• (2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne 

předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni 

uvedeném v odstavci 1. 

• (3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní 

vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem 

šířky a délky. 

• (4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 

písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale. 

• (5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a 

konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních 

prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi 

jejich působení obvyklé. 

• (6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu 

mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.



§ 8

1. Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se 

státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt:
• a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek, 

• b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo 

• c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek 

2. Pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami:

• Pokud vyvěšujeme vysoký počet vlajek, je dobré dodržovat mezinárodní zvyklosti, kdy je čestné 

místo vlevo na počátku řady a ostatně posloupně dle abecedy. U mezinárodních akcí, kde máme 

například více, jak 100 účastníků se četné místo hledá obtížně. Volíme pak alternativu, že domácí 

vlajka umísťuje ještě jednou na konec řady. Pokud vyvěšujeme vlajky i jiné než státní, pak se 

podobná pravidla vztahují i na ně, přičemž je nutné dodržet hierarchii vlajek dle jejich druhů. 

Máme následující kombinace vlajek:

• 1. státní vlajka (vlajky) 

• 2. vlajky členských států federací či jiných vyšších územně správních celků (v ČR krajů) 

• 3. vlajky nižších územně správních celků (např. provincií v členských státech federací) 

• 4. vlajky obcí (bez rozdílu, jde-li o město či obec) 

• 5. vlajky městských částí, obvodů 

• 6. vlajky mezinárodních organizací 

• 7. vlajky organizací 

• 8. vlajky firemní (nikoliv reklamní) 

Členské státy EU dávají svoji státní vlajku na čestné místo, pořadí:

• 1. státní vlajka 

• 2. vlajka EU 

• 3. vlajka regionu 

• 4. vlajka departementu 

• 5. vlajka obce 



§ 9

Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

• a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, 

na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře, 

• b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka 

umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů, 

• c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy, 

• d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku 

se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult, 

• e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být 

odhaleny, 

• f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni 

nesmí být upevněna žádná jiná vlajka, 

• g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se 

státní vlajka nesmí dotýkat země, 

• h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi, 

• i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu 

nebo žároviště, 

• j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, 

smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice, 

• k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu. 



Ukázky umístění vlajky ČR:

• a) lichý počet vlajek 

• b) sudý počet vlajek 

• c) velký počet vlajek 



Pokud máme sudý počet vlajek, z nichž 2 jsou státní, 1 

je regionální domácí a další regionální cizí pak je 

umísťujeme dle následujícího plánu:



Státní vlajky vyvěšované společně s vlajkou Evropské unie. Vlajka 

ČR je na čestném místě, na druhém je další státní vlajka a na 

třetím je vlajka Evropské unie.



Pokud máme vlajku státní, krajskou a obecní pak se 

umisťují v následujícím pořadí:



§ 33   Volební místnost

• ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny 
hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 
hodin před zahájením voleb a to v českém jazyce a v pracovních 
jazycích EU, a informace o základních zásadách hlasování.

• úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné 
jakosti a barvy. 

• po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto 
prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 2 kandidátů vedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.



Info k materiálům

• Volební materiály budou k dispozici v zasedací místnosti 

Krnovská 71D. 

• V časovém předstihu bude zaslán zaslán mail                 

s uvedením informací kdy, kde a jaké materiály budou     

k vyzvednutí. 

• Ve výjimečných případech se dá domluvit individuální 

termín vyzvednutí. 

• V současné době nám není znám harmonogram rozvozu 

materiálů. 

Žádáme o kontrolu úplnosti materiálů 

v dostatečném předstihu před zahájením voleb!!!



Info k poskytnutí telefonického 

spojení

• Nejpozději do 15.05.2019 nahlásí obecní úřad telefonní 

spojení do každé volební místnosti. 

• Nahlášení proběhne stejně jako při minulých volbách 

vyplněním tabulky, kterou následně zašlete na pověřený 

obecní úřad na uvedenou mailovou adresu.



Kontroly ve volební místnosti

• KDO?
– státní volební komise (případně i mezinárodní 

pozorovatelé – pověření)

– krajský úřad

• KDY?
– v průběhu hlasování

– při sčítání

• OPRÁVNĚNÍ KE KONTROLE



Předávání výsledků 

• Sobota 25. 5. 2019 Krnovská 71/D –
jídelna

• Až na základě bezchybně předaných  
výsledků (na základě potvrzení ČSÚ), 
se rozpouští OVK





KONTAKTY

Ing. Martina Věntusová, 

martina.ventusova@opava-city.cz

Ing. Petr Sordyl

petr.sordyl@opava-city.cz

mailto:martina.ventusova@opava-city.cz
mailto:petr.sordyl@opava-city.cz


Děkujeme za pozornost


