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voLBY Do ZASTUPITELSTEV oBcí
konané ve dnech 23.a24.zäŕí2022
Přehled termínůa lhůt
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 81 ĺ2022 sb.
Den vyhlášení voleb: 13. dubna 2022

Dny konání voleb: 23-a24.zäŕí2022

Právníúprava termínůa lhůt:

-

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcía o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen
'zákon"),
vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,vyhláška").

NenĹli v tabulce uvedeno jinak, značíčíslov prvním sloupci mezní počet dnů pro daný
úkon před prvním dnem voleb.

od vyhlášenívoleb
85

30.6.2022
(čtvrtek)

85

30.6.2022
(čtvrtek)

85

30.6.2022
(čtvrtek)

Starosta nesmí provádět změny Ve Vymezení volebních okrsků
($ 26 odst. 4 zákona).

Pověřený obecní úřad (dále jen ,,PoÚ"), zveřejní seznam obecních
úřadův obcích, kde jsou zŕízeny alespoň 2 odbory, kterým se
kandidátní listiny podávají přímo, a seznam obcí, ze kterých se
kandidátní listiny podávají příslušnémupověřenému obecnímu
úřadu ($ 21 odst. 2zákona).

Zastupitelstvo obce můŽe vytvořit volební obvody, pokud úkol
přichází podle zákona v úvahu ($ 27 odst. 1 zákona).

obecní úřad v obcích' -kde jsou zŕízeny alespoň dva odbory'
v případě ostatních obcí pověřený obecní úřad (dále jen ,,registrační
peticích
úřad"), zveřejní potřebný počet podpisů
pro nezávislé kandidáty
sdruŽení nezávislých kandidátů
($ 21 odst.4 zákona).

a

83 (do 2

2.7.'.2022

dnů po
(sobota)
vytvoření
volebních
obvodů)
66
(do 16.00

łoü /

19.7. 2022
(úterý)

na

Starosta zveřejní seznam vytvořených volebních obvodů a jejich
popis, počet členůzastupitelstva obce volených v jednotlivých
volebních obvodech a potřebný počet podpisů na peticích, pokud
úkol přicházípodle zákona v úvahu ($ 27 odst. 3 zákona).

)Konec lh'lty pro podání kandidátních listln příslušnému
registračnĺmu úřadu ($ 21 odst.3 zákona).

ď,

1

Registračníúřad přezkoumává podané kandidátní

19.7. 25.7.2022

66-60

listiny

($ 23 odst. 1 zákona).

-

(úteÚ
pondělí)

průběŽně
nejpozd.
65

20.7. 2022

RegĺstračníÚřad předá kopie podaných kandidátních listin Českému
statĺstickému Úřadu (S 6 odst. 1 vyhlášky).

(středa)

23.7. 2022

62

Ceský statistický úřad předá registračnímu rjřadu seznam kandidátů

se shodným jménem, příjmením a věkem kandidujících do téhoŽ

(sobota)

zastupitelstva obce ($ 6 odst. 2 vyhlášky).

Volební strany mohou doplňovat na kandidátní listiny další

25.7.2022

60

kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů ($ 22 odst. 2 zákona).

16.00 hod.

/

(76noelĺ1

60

r fs. t. zozz
t,

I

(pondělí)

27.7.2022

58

53

v'

I

(

Registračníúřad vyzve volební strany
kandidátních listinách, pokud úkol

k

odstranění závad

(středa)

na

1.8.2022

Konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních

($ 23 odst. 1 zákona).

přichází

($ 23 odst. 'l zákona).

(ponděĺí)

48

/Starosta stanoví minimálnĺ počet členůokrskové volební komise
[$ 15 odst. 1 písm. d)zákona].
v úvahu

listinách

Reglstračníúřad vydává rozhodnutĺ o škrtnutíkandldáta
na kandidátní listině' rozhodnutĺ o rcgistraci nebo rozhodnutí
kandiđátnílistiny ($ 23 odst.2

6.8.2022
(sobota)

(
po upIynutí lhůty
pro vydánĺ ľozhodnutí
o ľegistraci či odmítnutí
kandidátní listiny,
případně po uplynutí
lhůty pro zaregistrování
kandidátní listiny
na základě ľozhodnutí

úřad
zašle seznam zaregistrovaných kandidátn
listin starostŮm obcí [$ 12 odst. ĺ pÍsm. b) a $ 13 odst. 1 písm. c)

<t9ĽL--

Registrační úřad určÍlosem pořadí
lístku ($ 25 odst. 3 zákona).

volMacím

-./

soudu
45

9.8.2022
(úterý)

4ĺ

13.8.2022
(sobota)

Starosta poskytne inÍormaci o počtu a sídlech volebních okrsků
volebnĺm stranám zveřejněním na úřednídesce obecního úřadu
[$ 15 odst. 1 písm. g) zákona].

Staľosta imenu|e zapisovatele okrskové volební komise
($ ĺ7 odst.6 zákona).

2

30

24.8.2022
(středa)

po uplynutĺ lhůty
pro delegování členů
a jej|ch náhradníkü
do okrskových
volebních komisí a dále
v průběhu voleb
21

2.9.2022
(pátek)

po určenípředsedy
a místopředsedy
okrskové volební komise
20

3.9.2022
(sobota)

16

15

7.9.2022

Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí
na neobsazená místa ($ 17 odst. 2zákona).

Nejzazší teľmín pro první zasedání okľskových volebních
komisí [$ 15 odsü 1 písm. e) zákonal.
Starosta inÍormuje zapisovatele, předsedu a místopředsedu
okrskové volební komise o termínech povinných školení
[$ 15 odst. 1 písm. e)zákona].

Registračníúřad zaregistruje kandidátní listinu příslušnévolební
strany na základě rozhodnutí soudu, pokud úkol přichází v úvahu
($ 23 odst. 6 zákona).

Starosta můževyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů

(středa)

pro volebníkampaň ($ 30 odst. 1 zákona).

8.9.2022

Starosta zveřejní oznámenĺ o době

(čtvrtek)

9

Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníĘ
do okrskových volebních komisí ($ 17 odst.2 zákona).

14.9.2022
(středa)

($ 29 zákona).

a

místě konání voleb

obecní úřad, zajistí telefonní spojení do kaŽdé volební místnosti
na územíobce a nahlásí teleÍonní číslapověřenému obecnímu
úřadu [$ 14 odst. 1 písm. d) zákona].

4

19.9.2022
(pondělí)

v návaznosti na
podklady poskytnutó
pověřeným obecním
úřadem
3

20.9.2022
(úterý)

3ďdo

20.9.

-

ukončení 24.9.2022
hlasovánĺ (útený -

PoÚ zašle přehled o telefonním spojenído kaŽdé volební místnosti
ve svém správním obvodu krajskému úřadu a zveřejníjej způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup [$ 12 odst. 1 písm. f) zákona].
Krajský úřad zveřejní způsobem umoŽňujícímdálkový přístup
přehled o telefonním spojenído kaŽdé volebnímístnostiv územním
obvodu kraje [$ 10 odst. 1 písm. b)zákona].

Starosta zajistí dodánĺ

(s 25 odst.5 zákona).

hlasovacích lĺstkůvoličům

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních

průzkumŮ

(S 30 odst. 2 zákona).

sobota
14.00 hod.)

2

21.9.2022
16.00 hod.

obecní Úřad uzavře stálý seznam voličůa jeho dodatek a předá

výpisy ze seznamu okrskovým volebním komisím
3

do 48
hodin
před
zahájení
m voleb
48 hodin

před
zaháiení
m voleb
do
zahájení
voleb

4zákona)

(středa)

($ 28 odst.

21.9.2022

Nejzazšílhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

14.00 hod.

($ 24 zákona).

(středa)

21.9. 23.9.2022
(středa 14.00
hod.

-

Registračnĺ úřad zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se

kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech,

pokud bylo doručeno do
($ 24 odst. 5 a $ 31

48 hodin před

odst.4 zákona).

zahájením voleb

pátek 14.00
hod.)

prüběžně
do 48
hodin
před
zahájení
m voleb

21.9.2022
14.00 hod.
(středa)

Registračníúřad neprodleně informuje pracoviště Českého
statistického úřadu o vzdání se nebo odvolání kandidatury' Ceský
statistický úřad promítne tuto skutečnost do registru kandidátů
($8odst.3vyhlášky).

1. den
voleb

23.9.2022

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístkůokrskovým volebním

(pátek)

komisím ($ 25 odst. 5 zákona).

dny voleb

23.9.

-

24.9.2022

Zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho
bezprostředním okolí($ 30 odst. 3 zákona).

(pátek,

sobota)

dny voleb

-

23. 9.

24. g.2022

okrsková volebnĺ komise zajišťuie průběh hlasování
[S 3

odst.4 a $ 16 písm. b) zákona|.

(pátek'

sobota)

dny voleb

23.9.

-

24.9.2022
(pátek,

Krajský Úřad a pověřený obecní úřad můŽe kontrolovat průběh
hlasování a sčítáníhlasů Ve volebních místnostech
[$ 10 odst. 1 písm. d)'

s 12 odst.

1 písm. j) a k) a $ 38 zákona].

sobota)

dny voleb
až do

podpisu
zápIsu o
průběhu

23. 9.

-

24.9.2022
(pátek,

Zákaz poskytování informacío průběhu a dílčíchvýsledcích voleb;
zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů,kteříjiŽ hlasovali
($ 36 zákona).

sobota)

a

4

výsledku
hlasování
po převzetí zápisu

Starosta zajistí zveřejnění předběŽných výsledků voleb v obci, kde

o v'ýsledku voleb

byl vytvořen pouze 1 volební okrsek ($ 43 odst.3 zákona).

bezodkladně
po odsouhlasení

Registračníúřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu
výsledku voleb do zastupitelstva obce na Úřední desce
registračníhoÚřadu a zároveň zajistí zveřejnění zápisu o r,lýsIedku
voleb do zastupitelstva obce na úřednídesce obce, pro kterou byl

a podepsánízápisu
o výsledku voleb

po podepsání zápisu
o výsleđkuvoleb Státní
volební komisí

o

registračním úřadem ($ 47 zákona).

Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb

do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonŮ ($ 51 zákona).

Pravidla pro počĺtánílhůt

$ 67 odst. 1 zákona - Do běhu lhůty se nezapočítáváden rozhodný pro poöátek

to neplatí, jde-li o lhŮtu určenou podle hodin.

lhůty;

$ 67 odst. 2 zákona - Lhůty určenépodle hodin končíuplynutím hodiny, která se suým
oznaěením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti urěujícípočáteklhůty.
$ 67 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.
$ 67 odst. 4 zákona - Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Některé dalšíúkoly a lhŮty, které vyplývaji ze zákona a vyhláśky

$ 59 odst' 2 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta
na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se můŽe vo|ební strana,
která podala kandidátní listinu do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta itento kandidát

do 2 pľacovních dnů od doručeníľozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle soudního
řádu správního. Za doručenése rozhodnutí povaŽuje třetím dnem ode dne vyvěšení
na uřední desce registračního úřadu.

$ 33 odst. 7 zákona - Volič můŽe poŽádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecnĺ úřad a ve dnech voleb okrskovou volebníkomisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, 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
členovévolební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
$ 43 odst. 2 zákona- NesplnĹli okrsková volební komise na výzvu Českéhostatistického úřadu
povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončeníhlasovánĺ ($ 39), popřípadě
ve stanovené lhůtě je to dŮvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování (s 54) v příslušném
volebním okrsku.

5

$ 9 odst. 2 písm. k) zákona - Český statistický úřad předá nejpozději 'l0 dnŮ po ukončení
zpracování příslušnémuobecnímu Úřadu zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté
od okrskových volebních komisí.
$ 60 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo
neplatnost volby kandidáta se můŽe domáhat ochrany u soudu podle soudního řádu správního
každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličůve volebním okrsku, kde byl člen

zastupitelstva Volen, jakoŽ
do

i kaŽdá volební strana, jejíŽ kandidátní listina byla pro

tohoto zastupitelstva zaregistrována. Návrh

po vyh!ášení výsledků voleb Státní volební komisí.

je

třeba podat nejpozději

volby

10 dnů

$ 52 zákona - Činnost okrskové volebníkomise přivolbách do zastupitelstev obcí je ukončena

patnáctým dnem po vyhlášenívýsledků voIeb do zastupitelstev obcí Státní volební
komisí; v obci, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb

(s 60) končídnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, Že tento návrh byl soudem
zamítnut, nebo patnáctým dnem po uveřejněníuýsledků opakovaného hlasování v případě, Že
tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze
hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, Že tento návrh byl
soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces. V obci, kde nebyl odevzdán
zápis o průběhu a výsledku hlasování podle $ 43 odst. 2 koněí patnáctý den po uveřejnění
výsledků opakovaného hlasování.

$ 53 zákona - Registračníúřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obce
osvědčenío zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva ($ 91 zákona
č,. 12812000 sb.). V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby
kandidáta, vydá registrační úřad osvědčenío zvoleníkandidátovi v pořadí podle $ 45 odst. 3
a 4 do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (s 60).

$ 13 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, hlasovací lístky vyuŽité k uvedení
počtu platných hlasů odevzdaných pro kaŽdou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty
a pouŽité pomocné sčítacíarchyobecníúřad 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

na neplatnost"),

jen

,,náVrh

b) po uplynutí 30 dnü ode dne marného uplynutí lhŮty pro podání ústavnístíŽnosti proti
rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí 30 dnrl ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané Ústavní

stíŽnosti proti rozhodnutísoudu o návrhu na neplatnost.

$ 1 odst. 4 vyhlášky - odměnu za výkon funkce a paušální náhradu ušléhovýdělku pro členy
okrskové volebníkomise vyplatído 30 dnů po ukončeníčinnosti okrskové volebnĺ komise
obecní úřad. V případě, Že se člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje,
obecníúřad celkovou výšiodměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle
evidence o jeho účastina jednáních okrskové volební komise.
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