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(Dokončení ze str. 27)
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek 

do úřední obálky šedé barvy (for-
mátu A4).

 
Pokud volič neoznačí na hlasovacím 

lístku ani volební stranu, ani žádného 
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do 
úřední obálky, hlasovací lístek přetrh-
ne nebo vloží do úřední obálky něko-
lik hlasovacích lístků do téhož zastupi-
telstva, je jeho hlas neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacího lístku hlasuje vo-
lič tak, že úřední obálku vloží před 
okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu, anebo nemů-
že číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho upravit a vložit do úřed-
ní obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební 
schránky 

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková voleb-
ní komise zřízena. V takovém případě 

vyšle okrsková volební komise k vo-
liči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky. Při hlasování postupují čle-
nové okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování.

Hlasování voličů zapsaných ve 
zvláštních seznamech voličů vede-
ných zastupitelským nebo konzulár-
ním úřadem České republiky (dále jen 
„zastupitelský úřad”) není při volbách 
do zastupitelstev obcí možné. Zvlášt-
ní seznamy voličů vedou zastupitelské 
úřady na základě bydliště voliče v za-
hraničí, který z tohoto titulu o zápis 
požádal, a mají proto povahu stálého 
seznamu voličů. Vzhledem k tomu, že 
volič může v daných volbách hlasovat 
pouze jednou, může být veden pou-
ze v jednom stálém seznamu voličů. 
V důsledku svého zápisu do zvláštní-
ho seznamu voličů vedeného zastu-
pitelským úřadem byl volič vyškrtnut 
ze stálého seznamu voličů vedeného 
obecním úřadem. K tomu, aby byl vo-
lič opětovně zapsán ve stálém sezna-
mu voličů vedeném obecním úřadem 
v místě jeho trvalého pobytu na území 
České republiky, musí požádat o vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
příslušný zastupitelský úřad a o tomto 
vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu 
potvrzení, popř. toto potvrzení před-
ložit v den voleb okrskové volební ko-
misi.

Hlasování ve volbách do zastupi-
telstev obcí na voličský průkaz, hla-
sování předem do úschovy, kore-
spondenční hlasování

Platná právní úprava v případě voleb 

do zastupitelstev obcí neupravuje in-
stitut voličských průkazů a dosud ani 
možnost hlasování předem do úscho-
vy nebo korespondenčního hlasování.

Příklady způsobu úpravy hlasovacích 
lístků pro volby do Zastupitelstva měs-
ta Jihlavy – volí se 37 zastupitelů: 

Příklad č.1: 
Na hlasovacím lístku jsou platným 

způsobem označeni pouze jednotliví 
kandidáti v celkovém počtu 38 kandi-
dátů. 

Hodnocení: Neplatný hlas (jednotlivě 
je označeno více kandidátů, než kolik se 
volí členů zastupitelstva). 

Příklad č.2: 
Na hlasovacím lístku je platným způ-

sobem označena volební strana s 37 
kandidáty a jednotlivě dalších 5 kandi-
dátů jiných volebních stran. 

Hodnocení: Platný hlas (nejprve se 
počítají hlasy jednotlivě označeným 
kandidátům a dále hlasy pro prvních 
třicet dva kandidátů označené volební 
strany). 

Příklad č.3: 
Na hlasovacím lístku je platným 

způsobem označena volební strana s 
37 kandidáty, v jejím rámci jsou ješ-
tě označeni 3 kandidáti a jednotlivě je 
označeno dalších 5 kandidátů jiných 
volebních stran. 

Hodnocení: Platný hlas (nejprve se 
počítají hlasy jednotlivě označeným 
kandidátům a dále hlasy pro prvních 
třicet dva kandidátů označené volební 
strany, k označení tří kandidátů této 
volební strany se nepřihlíží). 

Příklad č.4: 
Na hlasovacím lístku je platným způ-

sobem označena volební strana s 37 
kandidáty a jednotlivě dalších 37 kan-
didátů jiných volebních stran. 

Hodnocení: Platný hlas (nejprve se 
počítají hlasy jednotlivě označeným 
kandidátům a žádný již kandidátům z 
označené volební strany - tato označe-
ná volební strana tedy nezískává žádný 
hlas). 

Příklad č.5: 
Na hlasovacím lístku je platným způ-

sobem jednotlivě označeno 5 kandi-
dátů různých volebních stran a dvě 
volební strany, jedna se 37, druhá s 15 
kandidáty. 

Hodnocení: Neplatný hlas (je označe-
na více než jedna volební strana). 

Příklad č.6: 
Na hlasovacím lístku jsou platným 

způsobem označeni pouze jednotliví 
kandidáti v celkovém počtu 38 kan-
didátů, jeden z nich byl do 48 hodin 
před zahájením voleb odvolán nebo se 
vzdal kandidatury. 

Hodnocení: Neplatný hlas (jednotlivě 
je označeno více kandidátů, než kolik se 
volí členů zastupitelstva - ke skutečnosti, 
že volič hlasoval pro odvolaného kandi-
dáta, se dle § 41 odst.2 písm. c) zákona 
nepřihlíží). 

Příklad č.7: 
Na hlasovacím lístku jsou platným 

způsobem označeni pouze jednotliví 
kandidáti v celkovém počtu 37 kan-
didátů, jeden z nich byl do 48 hodin 
před zahájením voleb odvolán nebo se 
vzdal kandidatury. 

Hodnocení: Platný hlas (hlas pro od-
volaného kandidáta však komise dle § 
24 odst. 5 a § 40 odst. 5 písm. d) záko-
na nezapočítá).

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí 2010

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 

okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průka-
zem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem.

 
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 

zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve voleb-
ním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde 
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je 
volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který ne-
bydlí na území České republiky a voličský průkaz mu 
vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České re-
publiky na základě zápisu voliče ve zvláštním sezna-
mu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v 
kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volební-
ho obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň 
obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, 
je povinen po prokázání totožnosti a státního občan-
ství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; 
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů ne-
bo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrs-
kové volební komise prázdnou úřední obálku žluté 
barvy opatřenou úředním razítkem.

 
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vy-

tištěny pro každého kandidáta samostatně. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo ur-
čené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit 
úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláš-
ka kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na 
základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka po-
věřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. 
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány 

voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. 
října 2010). V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici 
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve voleb-
ní místnosti okrskovou volební komisi o vydání no-
vé kompletní sady hlasovacích lístků.

 
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasova-

cích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebe-
re do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřed-
ní obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek 
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hla-
sovací lístek se nijak neupravuje. Udělení hlasu je 
realizováno pouhým vložení hlasovacího lístku 
do žluté úřední obálky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pře-
depsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou pře-
tržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky. Volby do Senátu se konají společně 
s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro 
volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obál-
ky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lís-
tek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední 
obálce barvy žluté formátu A5 (v případném 2. 
kole voleb je to obálka šedé barvy formátu A5), 
určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas 
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo něko-
lik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 

člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i 
úřední obálku vložit do volební schránky.

 
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejmé-

na zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mo-
hl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

 
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním ob-

vodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, 
konaném ve dnech 15. a 16. října 2010, nadpoloviční 
většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvo-
len žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo vo-
leb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení 
hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou ve 
dnech 22. a 23. října 2010, ve stejném čase jako při 
konání prvního kola voleb, tj. v pátek 22. října 2010 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 
2010 od 8.00 hodin  do 14.00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, 
kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou mís-
tech.

Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním 
obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude 
práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého 
kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb 
v konečném pořadí umístil na třetím místě; v tako-
vém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 
29. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 30. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči ne-
budou dodány předem, ale volič je obdrží přímo 
ve volební místnosti ve dny voleb.

Hlasování ve volbách do 1/3 Senátu PČR 2010


