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VVOOLLBBYY    
DDOO  EEVVRROOPPSSKKÉÉHHOO  PPAARRLLAAMMEENNTTUU  22001199  

 

V pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019 se ve všech 215 obcích 
Libereckého kraje  uskuteční volby do Evropského parlamentu (dále jen „EP“).  
 
Ministerstvem vnitra bylo pro volby do EP 2019, konané na území ČR, zaregistrováno celkem 39 z 40 
podaných kandidátních listin politických stran, politických hnutí a koalic.  

Při volbách do EP 2019 bude na území ČR voleno 21 poslanců EP.  
 
Informace Ministerstva vnitra jsou zveřejňovány na web str. https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-
do-evropskeho-parlamentu.aspx. 
 
Informace Krajského úřadu Libereckého kraje jsou zveřejňovány na web str. https://spravni-
odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2019-do-ep.   
 
 

Nebudeme samozřejmě radit, koho volit a proč. V zájmu co největší 

informovanosti voličů jsme připravili několik  nejčastějších otázek a odpovědí 

týkajících se voleb do EP: 
 
 
Kdy a kde se uskuteční volby do EP? 
 

Volby do EP budou probíhat na celém území ČR  

v pátek   24. května 2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod.     a 
v sobotu 25. května 2019  od   8:00 hod. do 14:00 hod.. 

 
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné 
hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). 
 
Volby do EP v územním obvodu Libereckého kraje proběhnou ve všech 215 obcích  (tj. 583 volebních 
okrsků = volebních místností)  
 

Seznam volebních místností, který je součástí oznámení  o době a místě konání voleb,  bude                 
do  9. května 2019 starosty zveřejněn způsobem v místě obvyklým.  
 
Dále na výše uvedených web. str. Krajského úřadu Libereckého kraje určených k volbám  bude do 
zahájení hlasování dne 24. května 2019 zveřejněn adresář všech volebních místností Libereckého kraje 
včetně telefonního spojení na okrskové volební komise (taktéž na web. str. pověřených obecních 
úřadů, a to do 20. května 2019, bude zveřejněn takový seznam okrskových volebních komisí 
zařazených v jejich správních obvodech). 
 
 
Kdo má právo volit? 
 

Právo volit do EP na území České republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na 
území České republiky. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
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Kdy a jak voliči obdrží hlasovací lístky? 
 

Každé  z 39 politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla Ministerstvem 
vnitra zaregistrována pro volby do EP konané na území České republiky, bude vytištěn samostatný 
hlasovací lístek. Soubor hlasovacích lístků pro volby EP na celém území České republiky  tedy bude 
obsahovat 39 hlasovacích lístků. 
 
Jednotlivé hlasovací lístky jsou označeny číslem vylosovaným Státní volební komisí. Jelikož do 
losování byly zařazeny všechny subjekty, jejichž kandidátní listiny pro volby do EP byly podány      
(40 subjektů), sada hlasovacích lístků pro volby do EP  je v přerušované číselné řadě (a to č. 1-19 a 
21-40).  
 
Voliči, kteří jsou zapsáni v seznamech voličů pro volby do EP 2019 (které jsou vedeny 
jednotlivými obecními úřady) obdrží sadu hlasovacích lístků nejpozději do úterý 21. května 2019. 
V případě nedoručení hlasovacích lístků / jejich poškození / ztrátě lze o novou sadu hlasovacích lístků 
požádat před konáním voleb obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi. Voliči, kteří 
budou hlasovat na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 
 
 
 

Jakým způsobem je regulována volební kampaň? 
 

Zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do EP“) v ust. §§ 59 – 59f volební kampaň reguluje, 
přičemž zejména definuje pojem „volební kampaň“, stanoví dobu, podmínky konání volební kampaně 
a omezení volební kampaně. Mimo jiné zákon stanoví, že výdaje na volební kampaň pro tento typ 
voleb nesmí přesáhnout 50 000 000 Kč vč. DPH.  
 
Dohled nad financováním volební kampaně zákon svěřuje Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí, který je příslušný i k projednávání přestupků v oblasti volební 
kampaně, tedy protiprávních jednání spáchaných fyzickou osobou, právnickou osobou nebo 
podnikající fyzickou osobou, které jsou zákonem výslovně označeny. 
 

Oproti např. zákonu o volbách do zastupitelstev krajů  ust. § 59 odst. 9 zák. o volbách do EP stanoví, 
že ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty 
v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Případné porušení 
tohoto zákazu však není přestupkem, ale může být důvodem pro podání návrhu na neplatnost volby 
kandidáta. 
 

Stejně jako ostatní volební zákony také zákon o volbách do EP stanoví omezení spočívající v tom, že 
v době od úterý 21. května 2019 do ukončení hlasování, tzn. do 14:00 hod. soboty 25. května 2019 
nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 
Porušení tohoto zákazu je přestupkem, k jehož projednání je příslušný krajský úřad.  
 

 

 

Kdy a kde se volič může seznámit s tím, které politické strany, politická hnutí a 

koalice a především kteří kandidáti kandidují? 
 
Jak výše uvedeno, voliči obdrží sadu hlasovacích lístků nejpozději v úterý 21. května 2019. 
 
Navíc, na web str. Českého statistického úřadu www.volby.cz jsou zveřejněny jmenné seznamy a 
přehledy kandidátů. 
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Kde se volič může seznámit s tím, kteří kandidáti se vzdali své kandidatury nebo 

jejich kandidatura byla zmocněncem odvolána? 
 
Bude-li Ministerstvu vnitra po registraci kandidátních listin ve lhůtě do 48 hod. před zahájením voleb 
doručeno písemné prohlášení kandidáta, jímž se vzdává své kandidatury nebo písemné prohlášení 
zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta, údaje o kandidátovi na kandidátní listině (a tedy i na 
hlasovacím lístku) zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do EP se nepřihlíží 
k přednostním hlasům pro takového kandidáta odevzdaným. 
 
V takovém případě zák. o volbách do EP ukládá Ministerstvu vnitra povinnost prostřednictvím 
krajských úřadů zajistit zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech.  
 
 
 
Jaké jsou povinnosti voliče po příchodu do volební místnosti? 
 

Ve všech volebních místnostech budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků, 
případné prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta nebo informace o tom, 
že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven 
práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v 
pracovních jazycích EU, a informace o základních zásadách hlasování do EP na území České 
republiky ve všech jazycích členských států EU.  Každý volič předtím, než přistoupí před okrskovou 
volební komisi, by se měl s těmito informacemi seznámit. 
 
Volič po příchodu do volební místnosti je povinen prokázat okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem 
jiného členského státu, je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat okrskové volební 
komisi svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li volič svou totožnost a 
občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.  
 
Bližší podrobnosti viz https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-
podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx. 
 
 
 
Jak má postupovat, když volič – občan ČR těsně před konáním voleb nebo přímo ve 

volební místnosti zjistí, že platnost jeho občanského průkazu uplynula a nemá platný 

cestovní pas ČR? 
 

V době hlasování budou na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností zajištěny služby 
pracovníků úseku občanských průkazů, kteří budou pro účely voleb oprávněni na místě vyhotovit 
občanský průkaz bez strojově čitelných údajů tzv. „rychlovky“ s dobou platnosti jen  1 měsíc.  Tímto 
typem občanského průkazu lze ve volební místnosti prokázat totožnost i státní občanství.  
 
Pro podání žádosti o vydání tohoto typu občanského průkazu je nezbytné, aby volič - žadatel předložil 
2 fotografie své současné podoby a neplatný občanský průkaz nebo (v případě jeho ztráty/odcizení) 
jiný doklad k prokázání totožnosti (např. řidičský průkaz).   
 
Vyhotovení občanského průkazu „rychlovky“ nepodléhá žádnému správnímu poplatku. 
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Jakým způsobem probíhá hlasování ve volební místnosti? 
 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do EP obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak 
označené hlasovací lístky jiné. 
 
Následně je volič povinen odebrat se do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku (tzv. 
zástěna). Zde volič do vydané úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek, na němž může 
ZAKROUŽKOVÁNÍM pořadového čísla označit maximálně 2 kandidáty, jimž dává 
přednost (tzv. preference). Jestliže totiž některý z kandidátů získá takový počet  přednostních hlasů, 
který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici, v případě volebního úspěchu dané politické strany, politického hnutí či 
koalice, připadne mandát přednostně tomuto kandidátu. 
 
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není 
schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise. 
 

 
Lze hlasovat i mimo volební místnost? 
 

ANO, volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 
„svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (např. ve svém 
bytě). K hlasování mimo volební místnost ovšem může dojít jen v územním obvodu volebního okrsku, 
pro nějž je okrsková volební komise zřízena. Není tedy možné, aby např. okrsková volební komise 
z Šimonovic vyslala své dva členy do Krajské nemocnice Liberec a umožnila zde voliči z Šimonovic 
provedení volby do přenosné volební schránky.  
 

 

Lze hlasovat korespondenční nebo elektronickou formou? 
 

NIKOLIV, zák. o volbách EP  takové způsoby hlasování neumožňuje. 
 
 

Je možné hlasovat na voličský průkaz? 
 

ANO, voličský průkaz vydává 

a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a 
nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, 

b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním 
obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. 

 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na 
území České republiky. 
 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (od 17. ledna 2019), a to 
osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do EP nebo uzavření zvláštního seznamu 
voličů vedeného zastupitelským úřadem (tzn. do 16:00 hod. dne 22. května 2019) nebo podáním 
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tzn. do 16:00 hod. dne 17. května 2019) obecnímu 
úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným1)  
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně 
učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. 

                                                      
1) Podle ust.  § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je tento úkon 

(ověření podpisu pro účely využití volebního práva) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek. 
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Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. od 9. května 2019) předá 
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným1) podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.  
 
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, 
že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě. 
 
 
 
Jak má postupovat volič – občan ČR, kterému je předem známo, že se ve dnech voleb 

bude zdržovat mimo místo svého trvalého pobytu z důvodu svého pobytu např. 

v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče, v lázních apod.? 
 

Pakliže např. volič – občan ČR s trvalým pobytem v  Chrastavě si je vědom toho, že se v době 
hlasování bude zdržovat např. v Krajské nemocnici Liberec, aby mohl při volbách hlasovat, má dvě 
možnosti:  

1) buď může požádat obecní úřad dle místa svého trvalého pobytu = MÚ Chrastava  o vydání 
voličského průkazu (který jej ve dnech voleb opravňuje hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na 
území ČR, tedy i v okrsku, v němž se nachází Krajská nemocnice Liberec) 

2) nebo může prostřednictvím správy Krajské nemocnice Liberec požádat o své zanesení do seznamu 
voličů pro volby EP vedeného Magistrátem města Liberec (v jehož územním obvodu se nachází 
nemocnice); k zanesení však musí dojít nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, tj. do 14:00 hod.       
4. května 2019 (v takovém případě jej zástupci okrskové volební komise Liberec č. 64 - ZŠ Husova 
v době hlasování navštíví a umožní voliči hlasovat mimo volební místnost  v krajské nemocnici, do 
přenosné volební schránky). 

 

 

 
 

Jak má postupovat volič – občan ČR, který se těsně před konáním voleb nebo ve 

dnech voleb nečekaně ocitl v zařízení typu nemocnice, porodnice apod. a chce volit?    
 

Pokud zařízení typu nemocnice, porodnice apod. se NACHÁZÍ v územním obvodu volebního okrsku, 
kde má volič – občan ČR trvalý pobyt  pak může požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a hlasování mu bude umožněno. 
 
Jestliže však zařízení typu nemocnice, porodnice apod. se NENACHÁZÍ v územním obvodu 
volebního okrsku, kde má volič – občan ČR trvalý pobyt  mohl by v jiném okrsku hlasovat jedině 
tehdy, pokud mu byl vydán voličský průkaz. Tedy např. pokud volič s trvalým pobytem ve Frýdlantu 
se první den voleb nečekaně ocitne v Krajské nemocnici Liberec, může hlasovat, ale jen byl-li mu na 
jeho podanou žádost Městským úřadem Frýdlant vydán voličský průkaz, který musí okrskové volební 
komisi předložit. Nebyl-li mu vydán voličský průkaz, hlasování v okrsku Liberec č. 64 - ZŠ Husova   
(v jehož území se Krajská nemocnice Liberec nalézá) mu být umožněno nemůže. 
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Jak má postupovat volič – občan ČR, který v době od 15.4.2019 do 22.5.2019 změnil 

svůj trvalý pobyt, když se v tomto období přihlásil k trvalému pobytu v jiné obci?    
 
Předně je třeba vysvětlit, že pro účely voleb do EP 2019 každý obecní úřad sestavuje jediný – 
speciální seznam, a to seznam voličů pro volby do EP. Tento seznam se sestavuje  ve čtyřech fázích, 
v rámci kterých se do seznamu voliči zanášejí a také z něj vyškrtávají2) voliči vždy ze zákonem 
stanovených důvodů. Jednotlivé fáze se provádějí v zákonem stanovené lhůtě pro tu, kterou fázi. 
 
Voliči – občané ČR s trvalým pobytem v obci byli do seznamu voličů pro volby do EP 2019 
automaticky zaneseni v rámci tzv. I. fáze, a to do 14.4.2019. 
 
V rámci tzv. IV. fáze (a to do 22.5.2019) je zákonnou povinností obecního úřadu ze sezamu voličů pro 
volby do EP vyškrtnout m.j. ty voliče – občany ČR, kteří poté, co byli v rámci I. fáze do tohoto 
seznamu zaneseni, následně - v době od 15.4.2019 do 22.5.2019 byli přihlášeni k trvalému pobytu 
v jiné obci. 
 
Voliči – občané ČR, kteří v důsledku této skutečnosti budou vyškrtnuti ze seznamu voličů pro volby 
do EP dané obce totiž nebudou moci při volbách do EP 2019 hlasovat (pokud neučiní níže uvedený 
úkon), neboť v seznamu voličů pro volby do EP vedeného obcí jejich „bývalého“ trvalého pobytu 
bude u jejich jména učiněna poznámka, která brání umožnění jejich práva hlasovat a do seznamu 
voličů pro volby do EP vedeného obcí jejich „nového“ trvalého pobytu nemají právo být zaneseni. 
 
V této souvislosti je třeba podotknout, že ohlašovny všech obecních úřadů byly instruovány, aby 
voličům – občanům ČR, kteří se v době od 15.4.2019 do 22.5.2019 dostaví na ohlašovnu 
s požadavkem změny svého údaje o místu trvalého pobytu (přihlášením se do jiné obce), na místě 
předávaly takovým voličům celostátní písemnou informaci o jejich dalším postupu proto, aby mohli 
při volbách do EP 2019 hlasovat (text informace viz https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-
2019-do-ep/04-informace-volicum-). 
  
Totiž volič – občan ČR, který změnil v uvedeném období místo svého trvalého pobytu přihlášením se 
do jiné obce proto, aby mohl hlasovat, musí učinit úkon, a to obec místa svého „bývalého“ trvalého 
pobytu požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP 2019. Je třeba 
dodat, že uvedené potvrzení nebude vydáno v případě, pokud volič požádal o zápis do seznamu voličů 
pro volby do EP 2019 v jiném členském státě nebo mu již byl vydán voličský průkaz. 
 
 
Pakliže je voliči – občanovi ČR takové potvrzení vydáno, aby mohl volič využít svého práva volit při 
volbách do EP, má volič dvě možnosti: 

a) buď do 16:00 hod. dne 22. května 2019  předmětné potvrzení předloží obecnímu úřadu místa 
svého „nového“ trvalého pobytu, v důsledku čehož bude zanesen do seznamu voličů pro volby 
do EP vedeného obcí jeho „nového“ trvalého pobytu 

b) nebo ve dnech konání voleb (v době hlasování) předmětné potvrzení předloží okrskové volební 
komisi místa svého „nového“ trvalého pobytu, přičemž prokáže-li své právo hlasovat v daném 
volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem 
spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu) bude, jak umožňuje ust. § 36 odst. 5 zák. o 
volbách do EP, okrskovou volební komisí dopsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP a 
hlasování mu bude umožněno. 

 
Závěrem je třeba poznamenat, že výše uvedený postup se netýká voličů, kteří v uvedeném období 
změní místo trvalého pobytu v rámci téže obce. 
  

                                                      
2) „Vyškrtnutím“ nelze rozumět „vymazání“ údajů o voliči ze seznamu voličů pro volby EP 2019, ale  rozumí  se tím 

v seznamu voličů pro volby do EP 2019 u jména voliče uvedení poznámky o důvodu jeho vyškrtnutí. 
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Jakým způsobem se vytvářejí okrskové volební komise? 
 
Jedním z prvotních úkolů starosty je stanovit minimální počet členů každé okrskové volební komise 
tak, aby těchto členů bylo nejméně 5 (tzn. 4 + zapisovatel), s výjimkou volebních okrsků do 300 
voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná (tzn. 3 + zapisovatel). 
 
Další povinností starosty je jmenovat zapisovatele okrskové volební komise. Zapisovatel je členem 
okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise 
nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání 
komise.  
 
Právem každé z politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována pro volby do EP, je delegovat v zákonem stanové lhůtě jednoho člena a jednoho 
náhradníka do každé okrskové volební komise. 
 
Pokud starostou stanovený minimální počet členů okrskové volební komise není delegací 
zaregistrovaných politických stran, politických hnutí a koalic naplněn, následnou povinností starosty 
je na neobsazená místa jmenovat další členy, a to z řad zájemců o práci v komisi. 
 
 
Kontroluje někdo průběh voleb? 
 
ANO, při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise může 
Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad  provést kontrolu na místě.   
 
Po celou dobu hlasování se v území Libereckého kraje bude pohybovat kontrolní skupina pověřených 
pracovníků krajského úřadu, která bude namátkově kontrolovat průběh hlasování ve volebních 
místnostech. 
 
Taktéž po celou dobu voleb je v budově krajského úřadu zajištěna služba pracovníků, kteří jsou 
připraveni řešit mimořádné situace a odpovídat na dotazy členů okrskových volebních komisí a voličů.  
 
Telefonní spojení na pověřené pracovníky krajského úřadu  pro dny voleb:   48 5226 434  nebo  

739 541 623 
 
 
 
Kdy a kde lze zjistit výsledky voleb? 
 

Oproti jiným typům voleb nebudou výsledky voleb do EP zveřejněny bezprostředně po 
zpracování, neboť ust. § 59 odst. 11 zák. o volbách do EP stanoví – cit.: „Volební orgány nesmějí 
zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na 
území Evropské unie.“ 

 
Po uzavření poslední volební místnosti na území EU3) budou výsledky zveřejněny na www.volby.cz.   
 

Celkové výsledky voleb budou vyhlášeny a uveřejněny Státní volební komisí sdělením ve Sbírce 
zákonů. 
 
 

                                                      
3)  Podle předběžných informací, které máme,  k uzavření poslední volební místnosti na území EU dojde zřejmě ve 23:00 

hod. neděle 26. května 2019 (Itálie). 
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Jakým způsobem je zajištěna ostraha volebních místností v noci z prvního na druhý 

den voleb? 
 
Po ukončení hlasování první den voleb, tj. po 22:00 hod. v pátek 24. května 2019, okrsková volební 
komise uschová volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, 
aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat a obvykle, ač tak zákon 
výslovně nestaví, zapečetí i vstup do volební místnosti.  
 
Před zahájením hlasování druhý den voleb, tj. před 8:00 hod. v sobotu 25. května 2019, předseda 
okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a 
sejme je. 
 
V době přerušení hlasování (v noci z 24. na 25. května 2019) budou budovy, v nichž jsou umístěny 
volební místnosti, monitorovány orgány Policie ČR, případně strážníky obecní policie. 
 
 
Může volič napadnout výsledky voleb? 
 

ANO, podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u Nejvyššího 
správního soudu podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)  každý 
volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do EP nebo do výpisu z něj a každá politická strana, 
politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do EP na území České republiky 
zaregistrována. Takový návrh lze podat Nejvyššímu správnímu soudu nejpozději 10 dnů po vyhlášení 
výsledků voleb Státní volební komisí. O podaném návrhu soud rozhodne do 20 dnů poté, kdy návrh 
došel soudu. 
 
 
Mají kandidující subjekty právo na úhradu volebních nákladů?  
 

Jednou z podmínek pro to, aby politická strana, politické hnutí nebo koalice byla zaregistrována pro 
volby do EP je splnění její povinnosti spolu s podáním kandidátní listiny uhradit PŘÍSPĚVEK NA 
VOLEBNÍ NÁKLADY ve výši 19 000 Kč, který je příjmem státního rozpočtu. 
 
Dle § 65 zák. o volbách do EP se za výsledky voleb do EP ze státního rozpočtu poskytuje 
PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU VOLEBNÍCH NÁKLADŮ (tzv. „příspěvek za hlas“),  a to  za každý 
odevzdaný hlas 30 Kč.  Tento příspěvek však náleží jen té politické straně, politickému hnutí nebo 
koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů.  
 
 
Je pravdou, že pokud volič do volební schránky úmyslně vloží prázdnou úřední 

obálku, tak se politickým stranám a hnutím sníží příspěvek na úhradu volebních 

nákladů? 
 
NENÍ, pokud se volič dostaví k provedení volby do volební místnosti, ale do volební schránky 
vhodí prázdnou úřední obálku (= neplatný hlas), pak takové jeho jednání má stejný dopad, jako 
když se rozhodne nevolit.  
 
Totiž obě tato jednání nemají vliv na vyplácení příspěvku na volební náklady, protože ten se vyplácí 
pouze za každý odevzdaný platný hlas pro určitou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, tzn. 
pouze za hlas od těch voličů, kteří se do volebních místností dostavili a odevzdali platný hlas. 
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Vypracovala:       V Liberci dne 25. dubna 2019 

Mgr. Pavlína KROUPOVÁ 
vedoucí odd. přestupků a voleb 
správní odbor 
Krajský úřad Libereckého kraje 

 48 5226 434   739 541 623 
pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz  


