ZÁKON
ze dne …. 2012
kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 3 druhé větě se slova „datum narození“ nahrazují slovy „rodné číslo“.
2. V § 55 odst. 2 písm. b) se slovo „dnem“ nahrazuje slovem „okamžikem“.
3. V § 56 odst. 1 se za slovo „dnem“ vkládá slovo „bezprostředně“.
4. Na konci textu § 70 se doplňuje věta
„Do okrskové volební komise pak může být delegován za jejího člena i člen postupem
podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky.“.
ČÁST DRUHÁ
Čl. II
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
V zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., a
zákona č. 320/2009 Sb., se v § 64 za větu první doplňuje nová věta „Do okrskové volební
komise pak může být delegován za jejího člena i člen postupem podle zákona o volbách do
Parlamentu České republiky.“.
ČÁST TŘETÍ

Čl. III
Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu
V zákoně č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., se v § 18 odst. 4 druhé větě slova „datum narození“
nahrazují slovy „rodné číslo“.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu
Volební zákony, zákon o volbách do Parlamentu České republiky (247/1995 Sb.),
zákon o volbách do Evropského parlamentu (62/2003 Sb.), zákon o volbách do zastupitelstev
krajů (130/2000 Sb.) a zákon o volbách do zastupitelstev obcí (491/2001 Sb.), mimo jiné,
upravují problematiku delegování členů okrskových volebních komisí a náhradníků. Ti jsou
delegováni formou doručení jejich seznamu starostovi, přičemž je stanoveno, co seznam musí
obsahovat. Mimo jiné je to u navrhovaného člena též datum narození, popřípadě jeho rodné
číslo. V tomto případě jsou citované zákony nejednotné, pokud jde o povinně uváděné údaje
v seznamech delegovaných členů volebních komisí, když zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a zákonem o volbách do Evropského parlamentu je povinností uvádět u delegovaného člena datum narození, zatímco zákonem o volbách do Parlamentu České republiky
a zákonem o volbách do zastupitelstev krajů je povinností uvádět rodné číslo.
Další nejednotnost je spatřována v případě zániku mandátu člena zastupitelstva obce
oproti zániku mandátu člena zastupitelstva kraje a to v návaznosti na případy, kdy se členové
zastupitelstev sami vzdají výkonu funkce člena zastupitelstva. Zatímco v případě člena
zastupitelstva kraje končí mandát okamžikem kdy se vzdá výkonu funkce člena zastupitelstva,
v případě člena zastupitelstva obce zaniká mandát dnem, kdy se vzdá výkonu funkce člena
zastupitelstva, tedy až uplynutím dne, kdy tak učinil. To v praxi vyvolává aplikační problém,
spočívající v konečném důsledku v tom, že přestože se člen zastupitelstva obce vzdá výkonu
své funkce, je stále považován za člena zastupitelstva s veškerými právy a povinnostmi, to na
jedné straně, na straně druhé vzdá-li se člen zastupitelstva obce výkonu funkce člena
zastupitelstva, není již považován za člena zastupitelstva obce. Ani výkladová praxe v tomto
případě není jednotná. Aby se tedy odstranil tento problém, je navrhováno sjednocení
terminologie tak, aby v okamžiku vzdání se funkce člena zastupitelstva obce skončil zároveň i
jeho mandát, tedy sjednocení se zákonem o volbách do zastupitelstev kraje.
Konají-li se volby do zastupitelstev obcí nebo zastupitelstev krajů společně s volbami
do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky, plní povinnost
okrskové volební komise sestavená z členů delegovaných pro volby do zastupitelstev obcí
nebo krajů. V takovém případě však politická strana a politické hnutí, která nemá sestavenu
kandidátku do obecního nebo krajského zastupitelstva, ale má postavenu kandidátku do
Parlamentu České republiky (např. Senátu), nemůže delegovat své zástupce do okrskové
volební komise a tedy své zástupce v komisi nemá. Proto je navrhováno, aby i tato politická
strana mohla delegovat své zástupce do volební komise.
Cílem předloženého návrhu je odstranění výše popsaných problémů. Svým obsahem je
pouze legislativně technického charakteru a po věcné stránce nijak zásadním způsobem
nezasahuje do koncepce volebních zákonů.

Dopady návrhu na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
Navrhovaný zákon nemá žádné dopady do státního rozpočtu, ani do rozpočtů
samosprávných celků.
Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Navrhovaná změna není v rozporu s ústavním pořádkem, ani neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.
Soulad s právem Evropských společenství
Navrhovaná změna není v rozporu s právními akty Evropských společenství.
Zvláštní část
K čl. I, II a III
Dochází ke sjednocení terminologie pokud jde o povinné údaje uváděné v seznamech
delegovaných členů volebních komisí tak, aby se vedle ostatních údajů , které jsou ve všech
volebních zákonech shodné, bylo také shodně uváděno rodné číslo. Tím je odstraněna
nejednotnost spočívající v tom, že jeden zákon požaduje uvedení data narození, zatímco
druhý požaduje uvedení rodného čísla u delegovaného člena volební komise.
Odstraňuje se i nejednotnost v úpravě zániku mandátu člena zastupitelstva v případě,
kdy se tento vzdá výkonu funkce člena zastupitelstva. Zánik mandátu člena zastupitelstva
obce se dává do shody se zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, tedy že mandát člena
zastupitelstva obce zanikne okamžikem kdy se vzdá výkonu funkce člena zastupitelstva a nikoli až uplynutím dne kdy tak učiní, jak je tomu doposud.
Umožňuje se, aby politická strana nebo politické hnutí, konají-li se volby do
zastupitelstev obcí nebo zastupitelstev krajů společně s volbami do Poslanecké sněmovny
nebo do Senátu Parlamentu České republiky, která nemá sestavenu kandidátku do obecního
nebo krajského zastupitelstva, ale má postavenu kandidátku do Parlamentu České republiky
(např. Senátu), mohla delegovat své zástupce do okrskové volební komise. Dosud to není
možné.
K čl. II
Účinnost zákona byla stanovena s ohledem na to, že pro uplatnění navrhované změny
v praxi není nutná žádná legisvagance.
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