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Vyhláška

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 10. srpna 1992

o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu

Ministerstvo vnitra České republiky podle § 93 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v
obcích a o místním referendu (dále jen „zákon“), stanoví:

§ 1

Stálé hlasovací okrsky

(1) Obecní rada vytváří pro volby do zastupitelstev v obcích a pro místní referendum stálé hlasovací okrsky (dále jen „okrsky“).

(2) Okrsky se vytvářejí tak, aby bylo zachováno přirozené území a stavební celky s ohledem na místní podmínky, a aby

– nedošlo k podstatnému překročení počtu 10001) oprávněných občanů2) v jednom okrsku,

– neúměrně malým počtem hlasujících nebyla narušena tajnost hlasování.

(3) Po vytvoření okrsků dbá obecní rada na to, aby se struktura a území okrsků měnily pouze v odůvodněných případech, zejména pokud
by se v důsledku stavebních změn počet oprávněných občanů v okrsku výrazně odchýlil od počtu stanoveného zákonem.1)
(4) Okrsek nesmí přesahovat hranici volebního obvodu, pokud byl zřízen.

(5) Každý okrsek v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi. V hlavním městě
Praze a ve statutárních městech3) územně členěných na městské obvody nebo městské části (dále jen „územně členěná statutární
města“) může být číslování okrsků provedeno v samostatných číselných řadách za každou městskou část nebo za každý městský obvod.

(6) Koná-li se místní referendum v den voleb do zastupitelstva obce, jsou okrsky společné.

§ 2

Volební obvody

(1) Obecní rada vytváří volební obvody s ohledem na charakter osídlení při zachování přirozených územních a stavebních celků. Volební
obvody pro volby do obvodních a místních zastupitelstev v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se vytvářejí
tak, aby je bylo možno bez rozdělení zahrnout do volebních obvodů pro volbu zastupitelstev těchto měst.

(2) Volební obvody se označují pořadovými čísly. Číslování se provádí v jedné číselné řadě římskými číslicemi.

Seznamy oprávněných občanů

§ 3
(1) Seznam oprávněných občanů sestaví každá obec; v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech každý
městský obvod nebo městská část, a to na základě seznamů voličů pro volby do České národní rady v roce 1992 a evidence trvalého
pobytu občanů. Seznam oprávněných občanů musí být sestaven nejpozději do 31. prosince 1992, pokud s ohledem na konání nových
voleb nebo místního referenda není třeba jej sestavit dříve.

(2) Seznam oprávněných občanů tvoří

a) soupis oprávněných občanů vedený podle jmen (dále jen „jmenný soupis“) ve vázané nebo volné knize; na titulní straně knihy se
uvede název obce, popřípadě její části,4)
b) soupis oprávněných občanů řazený podle hlasovacích okrsků, vedený počítačovou formou nebo na kartotéčních lístcích (dále
jen „soupis podle okrsků“).

Vzor jmenného soupisu a soupisu podle okrsků je uveden v příloze této vyhlášky a po obsahové stránce je závazný.

(3) V případě změny struktury a území okrsků pro hlasování zajistí obecní rada do 5 dnů úpravu seznamů oprávněných občanů.
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(4) Seznamy oprávněných občanů se aktualizují podle změn v evidenci trvalého pobytu občanů. Změny údajů v jmenném soupisu a
následně i v soupisu podle okrsků se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost osoby, a to na podkladě úředních dokladů.

(5) Ohlašovny5) poskytují pro účely upřesňování seznamů oprávněných občanů údaje o změnách trvalého pobytu občanů a
každoročně jmenný seznam občanů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku osmnácti let.

(6) Obecní úřad pověřený vedením matrik oznámí obecnímu (obvodnímu, místnímu) úřadu v místě trvalého pobytu občana úmrtí nebo
změnu jména a příjmení občana.

§ 4
(1) Soupis podle okrsků uzavře obecní úřad ve 12.00 hodin v den předcházející dni, na který je vyhlášeno hlasování.

(2) Před zahájením hlasování předá obecní úřad každé okrskové komisi do hlasovací místnosti počítačovou sestavu, popřípadě kopie
kartotéčních lístků všech občanů oprávněných hlasovat v příslušném hlasovacím okrsku.

§ 5

Kontrola správnosti seznamů oprávněných občanů

(1) V měsíci březnu každého kalendářního roku provede obec kontrolu správnosti a úplnosti seznamů oprávněných občanů. Kontrola
se provede porovnáním s evidencí trvalého pobytu občanů vedenou ohlašovnou.5)
(2) Obecní úřad neprodleně informuje občany na úřední desce o ukončení kontroly.

§ 6

Zajišťování a vybavování hlasovacích místností

(1) Obecní úřad, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech obvodní nebo místní úřad, zajistí pro každý
okrsek hlasovací místnost a její vybavení.

(2) V hlasovací místnosti musí být

a) zákonem stanovené vybavení,6)

b) seznamy oprávněných osob7) a tiskopisy pro zápis okrskové komise,

c) dostatečné množství úředních obálek pro hlasování,

d) kancelářské zařízení pro práci okrskové komise,

e) zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, do kterého může každý oprávněný občan na požádání
nahlédnout.

(3) Při volbách do zastupitelstva obce musí být budova, ve které je hlasovací místnost, řádně označena a opatřena státní vlajkou
České republiky; na viditelném místě musí být vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem „Vzor“ a informace o všech kandidátech,
kteří se své kandidatury vzdali nebo byli zmocněncem volební strany odvoláni.

§ 7
Hlasovací lístky zajišťuje obecní úřad.

§ 8

Úschova a vyřazování lístků a jiných dokumentů o hlasování

(1) Obecní úřad uschová hlasovací lístky a použité úřední obálky po dobu 20 dnů po vyhlášení výsledku hlasování; po této lhůtě lze
hlasovací lístky i použité obálky vyřadit.

(2) Soupisy podle okrsků se vracejí obecnímu úřadu k dalšímu využití.

(3) Pro dokumentaci, týkající se konání místního referenda, se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, 3 kusy hlasovacího lístku, zápisy
okrskových a místní volební komise, vyhlášení výsledku hlasování, dokumentace o finančních nákladech referenda - A 10,

b) ostatní dokumentace - S 5.

(4) Pro dokumentaci, týkající se konání voleb do zastupitelstva obce, se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) kandidátní listiny se všemi náležitostmi, záznam místní komise o registraci, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím
odvolání, 3 kusy hlasovacích lístků, zápisy okrskových a místní volební komise, vyhlášení výsledků hlasování a dokumentace o
finančních nákladech na volby do zastupitelstva - A 10,

b) ostatní dokumentace - S 5.

§ 9

Zvláštní ustanovení pro dřívější hlasování8)

(1) Soupis podle okrsků uzavře obecní úřad v den předcházející dni zahájení hlasování na obecním úřadě.

(2) Obecní úřad předá před zahájením hlasování zvláštní komisi ve dvojím vyhotovení9) počítačové sestavy, popřípadě kopie
kartotéčních lístků (§ 4 odst. 2) pro všechny okrsky v obci nebo městské části.

(3) Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, vybaví se úřední místnost na obecním úřadě počtem
hlasovacích schránek odpovídajícím počtu volebních obvodů.
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(4) Obecní úřad zajistí technické a organizační opatření pro oddělené hlasování podle jednotlivých volebních obvodů.

§ 10
Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 381/1990 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do
zastupitelstev v obcích.

§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ruml v. r.

poř. č. příjmení a
jméno rodné číslo část obce ulice č. p./ č. or. čís. okr.

dodatečné
změny a
záznamy

zapsal dne

č. okr. č. poř. příjmení a
jméno rodné číslo část obce č. p./ č. or. ulice poř. č. z jmen.

soupisu poznámka

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona.

2) § 16 odst. 2 zákona.

3) § 3 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

6) § 27 zákona.

7) § 4 odst. 2 této vyhlášky.

8) § 17 odst. 2 zákona.

9) § 41 odst. 3 zákona.
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