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PLATNÁ LEGISLATIVA A SEZNAM VOLEBNÍCH PRACOVIŠŤ
Stanovení Volebních pracovišť (přebíracích míst, výstupních míst a testovacích míst) obecně
vychází z příslušného volebního zákona, platného pro konkrétní druh voleb (viz níže uvedený
seznam). Konkrétní specifikace lokalit a počtu Volebních pracovišť pak aktuálně vychází:
v případě přebíracích míst z ustanovení zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, který
v příloze č. 1 vyjmenovává tzv. obce s pověřeným obecním úřadem resp. z vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a také ze statutů
statutárních měst Plzeň, Brno a Ostrava a statutu hl. m. Prahy o členění jejich území na
městské části, resp. městské obvody,
v případě výstupních míst z ustanovení příslušného volebního zákona a zákona č. 36/1960
Sb., o územním členění státu,
v případě testovacích míst ze závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb
stanoveného zadavatelem v příslušném technickém projektu zpracování výsledků voleb
Z údajů uvedených ve výše uvedených předpisech je třeba vycházet při stanovení počtu a umístěni
jednotlivých volebních pracovišť v období příprav voleb či referenda a průběhu zpracování jejich
výsledků. Zadavatel však vždy nejpozději dva týdny (v případě mimořádných voleb) nebo čtyři týdny (v
případě řádných voleb či referenda) před požadovaným termínem zřízení služby předá uchazeči
přesný seznam příslušných volebních pracovišť pro dané volby či referendum, vycházející z aktuálně
platných právních předpisů.
Zadavatel zároveň pro ilustraci předkládá počet volebních pracovišť v jednotlivých Volbách konaných
od roku 2008:
Zastupitelstva krajů, 1/3 Senátu PČR
Evropský parlament
Poslanecká sněmovna PČR
Poslanecká sněmovna PČR
Zastupitelstva obcí, 1/3 Senátu PČR
Senát PČR (obvod 30)
Zastupitelstva obcí (dovolby 11,4,)
Zastupitelstva obcí (dovolby 2.7.)
Zastupitelstva krajů, 1/3 Senátu PČR
Prezident

2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2013

517
521
525 (volby byly zrušeny)
525
552
6
40
24
489
443

PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH VOLEB V LETECH 2014 – 2018 OBECNĚ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
-

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/200 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

pravidelné opakování voleb - každé 4 roky
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-

další předpokládaný termín voleb – říjen/listopad 2017

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
-

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/200 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

pravidelné opakování voleb do 1/3 Senátu - každé 2 roky

-

další předpokládané pravidelné termíny voleb – říjen 2014, říjen 2016, říjen 2018

Volby do zastupitelstev krajů
-

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/200 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

-

pravidelné opakování celostátních voleb - každé 4 roky

-

další předpokládaný pravidelný termín voleb – říjen 2016

Volby do zastupitelstev obcí
-

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

-

pravidelné opakování celostátních voleb - každé 4 roky

-

další předpokládaný termín celostátních voleb – říjen 2014, říjen 2018

Volby do Evropského parlamentu
-

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

-

pravidelné opakování voleb - každých 5 let

-

další předpokládaný termín voleb – květen 2014

Volba prezidenta
-

Ústavní zákon 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
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-

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o
volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

-

pravidelné opakování každých 5 let, leden/únor 2018

-

možnost konání volby v případě uvolní-li se úřad prezidenta republiky (čl. 56 odst. 7 Ústavy
ČR ve znění zákona 71/2012 Sb.)

PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÉ REALIZACE VOLEB VČETNĚ TERMÍNŮ A PŘEDPOKLÁDANÉHO
SOUBĚHU JEDNOTLIVÝCH VOLEB V LETECH 2014 – 2018

Volby do Evropského parlamentu

1.
-

konání samostatných voleb do Evropského parlamentu (jednokolové volby)

-

předpokládaný termín konání květen 2014

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev obcí

2.
-

souběžné konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (dvoukolové volby) a voleb
do zastupitelstev obcí (jednokolové volby)

-

předpokládaný termín konání říjen 2014

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů

3.
-

souběžné konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (dvoukolové volby) a voleb
do zastupitelstev krajů (jednokolové volby)

-

předpokládaný termín konání říjen 2016

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

4.
-

konání samostatných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(jednokolové volby)

-

předpokládaný termín konání říjen/listopad 2017

Volba prezidenta České republiky

5.
-

konání volby prezidenta ČR (dvoukolové volby)

-

předpokládaný termín konání leden/únor 2018

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev obcí

6.
-

souběžné konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (dvoukolové volby) a voleb
do zastupitelstev obcí (jednokolové volby)

-

předpokládaný termín konání říjen 2018

Ing. Kateřina
Škarková
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