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VoLBY Do sENÁru PARLAMENTu cesrÉREPUBLIKY
konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (l. ko|o),

Přehled teľmínůa lhůt
Prezident republiky vyhlásilvolby do Senátu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
ć,.8112022 sb.
Den vyhlášení voleb: 13. dubna2022

Dny konání voleb: 23. a 24. záŕí 2022 (!. kolo; případné ll. kolo ve dnech 30. záií a 1 . října
2022)
Právní úprava termínů a lhůt:

- zákon č.

o

24711995 Sb.,
volbách do Parlamentu Českérepubliky
a o změně a doplnění některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

-

-

,,zákon"),

vyhláška Ministerstva vnitra ć,' 23312000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č.24711995 Sb., o volbách do Parlamentu Českérepubliky a o změně a doplnění
některých dalšíchzákonŮ, ve znění zákona ć,' 21211996 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod ć,. 243/1999 Sb., a zákona ć'. 20412000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,vyhláška"),
vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bliŽšípodmínky způsobu
složenía vrácení kauce a sloŽení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti
s konáním voleb do Parlamentu Ceské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
',vyhláška Ministerstva f ĺnancí").

NenĹli v tabulce uvedeno jinak, znaći číslov prvním sloupci mezní poěet dnů pro daný
úkon před prvním dnem voleb.
Pozn. Vzhledem k tomu, že samostatně probíhajívolby do Senátu jen v ,pražských" volebních
obvodech (ve zbylých volebnĺch obvodech v souběhu s volbami do zastupitetstev obcí), jsou
některé úkony souvisejĺcí s okrskovýmivolebnímikomĺsemivázány jen na starosty městských
částíhlavnĺho města Prahy.

od vyhlášení voleb

-

-

Do 5 dnů
od

vyhlášení
voleb

18. dubna
2022 (pondělí)

začínávolební kampaň ($ 16 odst. 3 zákona),
starosta obce nesmĺ provádět změny Ve Vymezení volebních
okrsků,

je možnépodávat Žádosti o vydání voličského průkazu ($ 6a
odst. 2 zákona; dalšíinformace viz zde),
zastupitelské a konzulární úřady informují voliče s bydlištěm
mimo územíČR o konání voleb do Senátu na územíČeské
republiky a o podmínkách výkonu jejich volebního práva
(s 15 odst. 3 zákona)

ZřÍzení účtupro financování volební kampaně ($ 16a odst.
a s 16d odst. 1 zákona; podrobnostivizzde)'

1

1

72

13. července
2022
(středa)

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu 1,,PoÚ") zřídí
zvláštnĺ Účet u Českénárodní banky pro sloŽení kauce [$ 61
odst. 2 písm. e) zákona a s 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva

Íinancí]'
66

19. cervence
2022 (ÚteÚ)

V návaznosti na podání
kandidátních listin

66-60

65
62

Konec lhůty pro podání přih!ášek k registraci příslušnému
PoÚ (s 60 odst. 4 zákona).

PoU zasílá seznam politických stran, politických hnutí, koalic

a nezávislých kandidátů, kteřípodali přihlášku k registraci, Úřadu
pro dohled nad hospodařením politických stran a politických
hnutí ($ 60 odst. 4zákona)'

19. července _

PoÚ

25' července
2022 (Úteý _
pondělí)

zákona).

20. července
2022 (středa)

PoU předává kopie podaných přĺhlášek k registracĺ Českému
statistickému úřadu ($ 3 odst. 1 vyhlášky).

23. července
2022 (sobota)

Ceský statistický úřad předá PoÚ seznam kandidátů se
shodným jménem, příjmením a věkem a dalšípodklady pro

přezkoumává podané kandidátní listiny

(s 62

odst.

1

kontrolu podaných přihlášek k registraci (S 3 odst. 2 vyhlášky).
58
50

27 ' ć,ervence

2022 (středa)

PoÚ vyzve k odstranění závad na přihláškách k registraci ($ 62
odst.1 zákona).

4. srpna2022

Konec lhůty pro odstranění závad na přihláškách k registraci

(čtvrtek)

49
48

45

45

5. srpna2022

41

1 zákona).

PoÚ vydává rozhodnutí o

registraci

(pátek)

o odmítnutí přihlášky k registraci (s 62 odst.

6. srpna 2022

PoU zašle seznam

nebo

2a3zákon a).

(sobota)

zaregistrovaných přihlášek k registraci
a seznam odmítnutých přihlášek k registraci Státní volební
komisi ($ 3 odst. 4 vyhlášky).

9. srpna2022

PoU vylosuje čísla,kterými budou označeny hlasovací lístky

(útený)

kandidátů [$ 13 odst. 1 písm. d),
2 vyhlášky].

9. srpna 2022

Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků
zveřejněním na úřednídesce politické straně, politickému hnutí,
koalici, nezávislému kandidátovi, jejichŽ přihláška k registraci
bylazaregistrována, a kteří kandidujítoliko ve volbách do Senátu
[$ 14c odst. 1 písm. Í) zákonave spojenís usnesením NSS č. j.
Vol 2312014-110 ze dne 20. 11 . 20141.

(útený)

44

(s 62 odst.

10. srpna2022

s 62 odst. 6 zákona a $ 4 odst.

(středa)

Nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutínebo koalice,
která podala přihlášku k registraci, se můŽe domáhat ochrany
u soudu proti rozhodnutí PoÚ ($ 86 zákona).

13. srpna2022
(sobota)

Starosta městské části hlavního města Prahy jmenuje
zapisovatele okrskové volební komise (s 14e odst.7
2

zákona)
40

14. srpna

2022 (neděle)
30

24. srpna
2022 (středa)

30

24. srpna
2022 (středa)

před prvním zasedáním
okrskoĘch volebních

komisí
21

2. září 2022
(pátek)

po určenípňedsedy
a místopňedsedy okrskové
volební komise

Konec lhůty pro předání nebo doručenípísemnéŽádosti o zápis
do zvláštního seznamu voličůvedeného zastupitelským úřadem
[$ 6 odst. 5 písm. a) zákona].

Politická strana, politické hnutí nebo koalice a nezávislý
kandidát' jejichž přihláška k registraci byla ve volebním
obvodu zaregistrována, a která kandiduje toliko ve volbách
do Senátu' delegují členy a náhradníky do okrskovrých
volebních komisí (s 14e odst. 3 záRona ve spojení
s usnesením NSS č. j. Vol 23ĺ2014-110 ze dne 20. 11.2014).
Zastupitelský úřad uzavŕe zvláštní seznam voličůa neprodleně

jej předá Minĺsterstvu zahraničních věcí ($ 6 odst. 6 zákona)

Starosta městské části hlavního města Prahy dojmenuje členy
okrskových volebnÍch komisí na neobsazená místa (s 14e
odst. 3 zákona).

Nejzazší termín pro pruní zasedání okrskových volebních
komisí [$ 14c odst. 1 písm. d) zákona].

Starosta městské části hlavního města Prahy informuje
zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební
komĺse otermínech povinných školení [$ 14c odst. 1 písm. d)

zákona].
20

3' září 2022
(sobota)

PoU zaregistruje přihlášky k registraci na základě rozhodnutí
soudu ($ 62 odst. 7 zákona)

20

3. září 2022
(sobota)

Ministerstvo zahraničnÍchvěcí sdělí Ministerstvu vnitra konečné
znění zvláštních seznamů voličůvedených zastupitelskými úřady

($6odst.6zákona)

ĺ6

7. září 2022
(středa)

Starosta v této lhůtě můŽe vyhradit plochy pro vylepení volebních
plakátů pro volební kampaň ($ 16 odst. 4 zákona).

15

8. září 2022

Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v obci
($ 15 odst. 1 zákona).

čtvrtek)

ĺ5
9

8. září 2022
(čtvrtek)
14.

září 2022

(středa)

Počátek lhŮty pro předávání voličských prŮkazŮ volĺčům($ 6a
odst. 2 zákona).

obecnĺ úřad zajistí telefonní spojení do každévolební místnosti
na územíobce a nahlásí teleÍonníčíslapověřenému obecnímu
úřadu [s 14b odst. 1 písm. d) zákona].

7

7

16.

září 2022

Konec lhůty pro doručenížádosti o vydání voličského

(pátek)

průkazu poštou nebo datovou zprávou (s 6a odst.2).

16' září 2a22
14.00 (pátek)

Správa ústavu, objektu nebo zařízenípředá údaje obecnímu
úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů($ 6 odst. 1 a 2

zákona)

3

4

19' září 2022
(pondělí)

v návaznosti na podklady
poskytnuté pověřeným
obecním úřadem
3

20. září 2022

(úteý)

Pověřený obecní úřad zašle přehled o telefonním spojení do
kaŽdé volební místnosti ve svém správním obvodu PoÚ a
zveřejní jej způsobem umoŽňujícím dálkový přístup [$ 14a odst'
1 písm. c) zákona].

PoÚ zveřejní způsobem umoŽňujícímdálkový přístup přehled
telefonním spojení do každévolební místnosti Ve svém

o

volebním obvodu [$ 13 odst. 'ĺ písm. g) zákona].

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístkůvoličům($ 67 odst.
4zákona).

ukončení
hlasování

20. záŕí-24.

záŕí 2022 (úteý
- sobota 14.00)

Zákaz zveřejňování výsledkŮ předvolebních průzkumů(s
odst.7 zákona)'

2

21. září 2022
16.00 (středa)

Konec lhůty pľo osobní podání žádosti o vydání voličského
průkazu (s 6a odst. 2 zákona).

2

21. září 2022
16.00 (středa)

obecníúřaduzavře stálý a zvláštnĺseznam voliöů a předá výpisy
ze stálého a zvláštnĺho seznamu okrskovým volebnĺm komisím
($ 5 zákona a s 'ĺ odst. 6 vyhlášky, s 28 odst' 4 zákona č.

3aždo

16

491/2001 Sb.).

48 hodin
do

zaháiení
hlasování

průběžně
do 48
hodin
před
zahájením
hlasování
do
zaháiení
hlasování

21. září 2022
14.00 (středa)

21. září 2022
14.00 hod.
(středa)

23.

září 2022

14.00 (pátek)

Nejzazšílhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání

kandidáta (s 66 odst' 1 zákona).

PoÚ neprodleně

informuje pracoviště Ceského statistického
úřadu o vzdání se nebo odvolání kandidatury. Český statistický
úřad promítne tuto skutečnost do registru kandidátů ($ 5 odst' 3
vyhlášky).

PoU zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo
o jejím odvolání ve všech volebních místnostech, pokud byĺo
doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (s 66 odst. 3
zákona)'

1. den
voleb

23. září 2022
(pátek)

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístkůokrskovým volebním
komisím ($ 67 odst. 4 zákona)'

dny voleb

23. září - 24'

Zákaz volebníagĺtacev objektu, kde je volební místnost a v jeho
bezprostředním okolí ($ 16 odst. 9 zákona)'

září 2022
(pátek, sobota)

dny voleb

23. září _24.

září 2022

okrsková volební komise zajištllje průběh hlasování ($ 14e

odst.ĺa$ĺ8anásl.).

(pátek, sobota)
23. září _24.

Krajský úřad a pověřený obecníúřad kontroluje průběh hlasování
4

dny voleb

září 2022

dny voleb

23' září _24.
září 2022
(pátek' sobota)

ll. kolo

30. září

voleb

a sčítáníhlasů ve volebních místnostech (s 21a zákona).

(pátek, sobota)

-

1.

října2022

Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčĺchvýsledcích
voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů,kteří již
hlasovali ($ 16 odst. 10 zákona).
PoÚ a okrskové volební komise zajistípřípadné druhé kolo voleb
($ 76 odst. 1 zákona)

(pátek, sobota)

Pravidla pro počítánílhút
$ 1 odst. 6 zákona - Dnem voleb se rozumí prvníden voleb nauzemí Českérepubliky, nestanovĹli
zákonjinak.
$ 97a odst. 3 zákona - Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon
u příslušnéhoorgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.
$ 97a odst. 4 zákona - Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Některé dalšíúkoly a lhůty, které vyplývajíze zákona a vyhlášky
$ 86 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky
k regjstraci se můŽe politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, který podal
přihlášku k registraci, do 2 dnů od doručenírozhodnutí, domáhat ochrany u soudu podle
zvláštního právního předpisu.

$ 19 odst. 7 zákona- Volič můŽe požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů,obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební mĺstnost, a to
pouze v územnímobvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zŕízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úředníobálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členovéokrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
$ 16 odst. 9 zákona - V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí
pro
politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty

je vednech, ve kterých v těchto objektech pľobíhá h|asování, zakázána volební agitace

$ 72 odst. 4 zákona - NesplnĹli okrsková volební komise navýzvu Českéhostatistického úřadu
povinnosti podle odstavce 1 (tj. nepředá zápis.'o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě
i výsledek hlasování na technickém nosiči Českémustatistickému úřadu na 'pracôvišti
u pověřeného obecního úřadu) do 24 hod|n po ukončeníhlasování ($ 22), popřípadě ve lhůtě
stanovené podle odstavce 2, mŮže být celkorĺý výsledek voleb za volební obvod zpracován bez
tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k rĺýsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíŽí.
$ 76 odst. 1 zákona - V případě , Ž.e Žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle
$ 75 zákona (tj. nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů), zajistí pověřený obecní úřad
v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb bylo zahájeno šestý den po ukončeníhIasování
v prvním kole. Starosta zajistí dodání hlasovacích lístkůpouze před zahájením hlasování
okrskovým volebním komisím.

s 87 odst. 2 zákona - Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo
na neplatnost volby kandidáta se můŽe domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního
5

předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu voličůve volebním okrsku, kde byl senátor
volen, a každá politická strana, poĺitickéhnutí, koalice nebo nezávislý kandidát' jejichŽ přihláška
k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována. Návrh je třeba podat
nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státnívolebníkomisí.

$ 76 odst. 3 zákona - 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 frvním kole voleb v koneEném pořadí umístil nä třetím místě; v takovém případě se druhj
kolo voleb koná třináctý den po ukončeníhlasování v prvním kole.
$ 77a odst. 1 a 2 zákona - cinnost okrskové volební komise při volbách do Senátu je ukončena
patnáctým dnem po vyh!ášení výsledků voleb do Senátu Státní volební komĺsĺ.Cinnost okrskové
volební komise, jejíŽ pŮsobnost se vztahuje k volebnímu obvodu, v němŽ byl podán návrh na
neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na neplatnost volby kandidáta (s 87
zákona), končí
a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut,
b) patnáctým dnem po dodatečnémhlasování v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným
a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, Že návrh byl soudem shledán oprávněným
a opakuje se celý volební proces.
odst. 2 písm' l) zákona - Ceský statistický úřad předá příslušnémupověřenému obecnímu úřadu
nejpozději '10 dnů od ukončenízpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu zápisy o průběhu
a výsledku hlasovánípřevzaté od okrskových volebních komisí.
$

1

'1

$ 78 zákona - Státní volební komise vydá

kandidátům zvoleným
od uveřejnění výsIedků voleb osvědčení o zvolení.

za senátory do 1 měsíce

$ 61 odst. 2 písm. e) zákona - Pověřený obecní Úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce
po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním
obvodu alespoň 6"/"Z celkového počtu platných hlasů.
$ 62 odst. 8 zákona - Kandidátovi, jehoŽ přihláška nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí
soudu, vrátí do měsíce pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu složenou kauci. Je-li na
účetobce v sídle volebního obvodu složena místo kauce jiná částka, pověřený obecní úřad v sídle
volebního obvodu ji vrátí sloŽiteli bez zbytečnéhoodkladu.

ĺ

$ 8 odst. 2 vyhláŠky - obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho
vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních
komisí. obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků.Uřední obálky,
pouŽité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítánípřednostních hlasů a použitépomocné
sčítacíarchyobecní úřad protokolárně zničí

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost
hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen ''návrh na
neplatnost"),

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavnístížnostiprotĺ
rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavnísoud nevyhověl poslední podané ústavnístížnostiproti

rozhodnutísoudu o návrhu na neplatnost.

6

s 12 odst. 5 vyhlášky Zvláštníodměnu a paušálnínáhradu ušléhovýdělku
pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončeníčinnosti okrskové
volební komise obecní úřad.

7

Volební obvody pľo volby do Senátu konané ve dnech 23. a 24. září 2022,
případné dľuhékolo ve dnech 30. září a 1. října 2022
I

Karlovy Vary

4

Most

7

Plzeň-město

10

Český Kĺumlov

t3

Tábor

t6

Beľoun

t9

Praha

22

Praha 10

25

Praha 6

28

Mělnft

31

Ústí nad Labem

34

Liberec

37

Jičín

40

Kutná Hora

43

Pardubice

46

Úsú nad orlicí

49

Blansko

52

Jihlava

55

Bmo-město

58

Brno-město

6t

Olomouc

64

Bruntál

67

Nový Jičín

70

ostľava-město

73

Frýdek-Místek

76

Kľoměříž

?9

Hodonín

I

I

