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VVOOLLBBYY  22002222  
 
V pátek 23. září 2022 a v sobotu 24. září 2022 se ve 215 obcích Libereckého 
kraje  uskuteční volby do zastupitelstev obcí a navíc ve 42 obcích Libereckého 
kraje zařazených do volebního obvodu č. 34 – Liberec současně i  I. kolo voleb 
do Senátu Parlamentu ČR (příp. II. kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 
30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022).  [Seznam 42 obcí Libereckého kraje zařazených do 
(senátního) volebního obvodu č. 34 – Liberec je uveden závěrem tohoto textu].  
 
 
Při volbách do zastupitelstev obcí  budou mít 
oprávnění voliči jednotlivých obcí možnost volit 
členy zastupitelstva obce pro funkční období 
2022 - 2026.  
 
Oprávnění voliči Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou budou mít navíc možnost 
volit členy Zastupitelstva Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
 
Celkem 33 registračních úřadů Libereckého 
kraje, jimiž jsou  

a) pověřené obecní úřady 
b) a obecní úřady, které nemají postavení 

pověřených obecních úřadů, pokud se  
člení alespoň na dva odbory,  

na svých úředních deskách a web. str. průběžně 
zveřejňují informace související s konáním 
voleb do zastupitelstev obcí.  
 
 
Dle informace Českého statistického úřadu 
seznamy pro volby do zastupitelstev obcí 
zaregistrovaných volebních stran a jejich 
jednotlivých kandidátů budou zveřejněny na 
web. str. https://www.volby.cz/ po 16:00 hod. 
středy 10. srpna 2022. 
 

 Při volbách do Senátu budou mít oprávnění 
voliči (senátního) volebního obvodu č. 34 – 
Liberec možnost volit senátora pro funkční 
období 2022 – 2028.   
 
 
 
 
 
 
Magistrát města Liberec, jakožto pověřený 
obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 34 – 
Liberec, na své úřední desce a web. str. 
https://www.liberec.cz/cz/radnice/volby/volby-
do-senatu-2022/ průběžně zveřejňuje 
informace související s  konáním  voleb do 
Senátu. 
 
 
 
 
Dle informace Českého statistického úřadu 
seznamy pro volby do Senátu zaregistro-
vaných subjektů  a jejich kandidátů budou 
zveřejněny na web. str. https://www.volby.cz/ 
po 16:00 hod. středy 10. srpna 2022. 
  

   
 
 
 
 
Nebudeme samozřejmě radit, koho volit a proč. V zájmu co největší 
informovanosti voličů jsme připravili několik nejčastějších otázek a 
odpovědí týkajících se voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu: 
 
 
 
 
 
 

https://www.volby.cz/p
https://www.liberec.cz/cz/radnice/volby/volby-do-senatu-2022/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/volby/volby-do-senatu-2022/
https://www.volby.cz/p


2 z 11 
 

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r. 2022 uskuteční? 
 
Volby do zastupitelstev obcí budou probíhat 
pouze na území ČR, ve stálých volebních 
okrscích, a to v pátek 23. září 2022 od 14:00 
hod. do 22:00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 
8:00 hod. do 14:00 hod.. V zahraničí, na 
zastupitelských úřadech ČR, se volby do 
zastupitelstev obcí nekonají. 
 
 
 
 
 
 
 

 Volby do Senátu, resp. jejich I. kolo, budou 
probíhat na území ČR jen v 1/3 (senátních) 
volebních obvodů a to společně, ve stejné době 
s volbami do zastupitelstev obcí. V zahraničí, na 
zastupitelských úřadech ČR, se volby do Senátu 
nekonají. 
 
V případě, že žádný z  kandidátů v  I. kole 
nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných 
platných hlasů, uskuteční se v pátek 30. září 
2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu    
1. října 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod. II. kolo 
voleb do Senátu, do kterého postupují dva 
nejúspěšnější kandidáti z I. kola voleb. 

 
Seznam volebních místností, který je součástí oznámení  o době a místě konání voleb,  bude do         
8. září 2022 starosty zveřejněn způsobem v místě obvyklým.  
 
Na web. str. Krajského úřadu Libereckého kraje https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-
2022-do-zastupitelstev-obci bude do zahájení hlasování (do 14:00 hod. dne 23. září 2022) zveřejněn 
adresář všech 581 volebních místností kraje včetně telefonního spojení na okrskové volební komise a 
včetně uvedení informativního údaje je-li přístup do volební místnosti bezbariérový. 
 

 
Kdo má právo volit? 
 
Právo volit do zastupitelstva dané obce má  
a) státní občan ČR, kteří alespoň druhý den 

voleb (24.9.2022) dosáhl věku nejméně 18 
let a v den voleb je v této obci přihlášeni 
k trvalému pobytu,  

nebo 
b) stání občan členského státu EU, který 

alespoň druhý den voleb (24.9.2022) 
dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb 
je držitelem potvrzení o přechodném 
pobytu na území nebo povolení k trvalému 
pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci 
(od srpna 2021 se tyto doklady nově 
nazývají „osvědčení o registraci“ a „průkaz 
trvalého pobytu“).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Právo volit do Senátu v (senátním) volebním 
obvodu č. 34 – Liberec má státní občan ČR, 
který alespoň druhý den voleb (tj. 24. září 2022 
/ v případě konání II. kola voleb = 1. října 2022) 
dosáhne věku nejméně 18 let a který 
a) je přihlášen k trvalému pobytu v některé ze 

42 obcí náležejících do (senátního) 
volebního obvodu č. 34 - Liberec, kde jsou 
volby vyhlášeny  

b) byť není v ČR přihlášen k trvalému pobytu, 
ale jakožto voliči zapsanému ve zvláštním 
seznamu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem ČR mu na jeho žádost byl 
zastupitelským úřadem vydán voličský 
průkaz pro volby do Senátu (takový volič 
může hlasovat v kterémkoliv okrsku na 
území ČR, kde se konají volby do Senátu).  

 
Občanům členských států EU s trvalým, příp. 
přechodným pobytem v obcích ČR, zařazených 
do (senátních) volebních obvodů, ve kterých 
jsou volby do Senátu vyhlášeny, pro tento typ 
voleb není právo volit zákonem přiznáno. 
 
 
 
 

https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci


3 z 11 
 

Překážkou ve výkonu volebního práva, tedy 
nemožnost volit při volbách do zastupitelstva 
obce je:  
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,  
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního 

práva,  
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu ochrany zdraví lidu nebo  
d) výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v 

záloze v zahraničí. 
 

Překážkou ve výkonu volebního práva, tedy 
nemožnost volit při volbách do Senátu, je:  
 
a) zákonem stanovené omezení osobní 

svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo  
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního 

práva. 

 
Kdy a jak voliči obdrží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce  příp.               
i hlasovací lístky pro volby do Senátu? 
 
Každý oprávněný volič obce obdrží 1 (společný) 
hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
obce, na němž jsou uvedeny všechny volební 
strany, které byly registračním úřadem 
zaregistrovány pro volby do zastupitelstva dané 
obce, a to včetně uvedení jednotlivých 
kandidátů. Hlasovací lístek s formátem A4 a 
větším se tiskne oboustranně. 
 
Pořadí volebních stran na společném 
hlasovacím lístku bude určeno losem 
provedeným příslušným registračním úřadem, 
přičemž u názvu volební strany bude uvedeno i 
její vylosované číslo. 
 
 
 
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
obce bude šedé barvy. 
 
Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec bude na levém 
okraji označen svislým pruhem růžové barvy. 

 Každý oprávněný volič (senátního) volebního 
obvodu č. 34 – Liberec obdrží sadu hlasovacích 
lístků pro volby do Senátu, která obsahuje 
samostatné hlasovací lístky všech subjektů, 
resp. kandidátů, zaregistrovaných Magistrátem 
města Liberec (tzn. pověřeným obecním 
úřadem v sídle volebního obvodu č. 34 – 
Liberec). 
 
Jednotlivé hlasovací lístky budou označeny 
číslem vylosovaným Magistrátem města Liberec 
(tzn. pověřeným obecním úřadem v sídle 
volebního obvodu č. 34 – Liberec). Tedy 
hlasovací lístky pro volby do Senátu ve 
volebním obvodu č. 34 – Liberec jsou 
v nepřerušované číselné řadě (od č. 1 do č. 4). 
 
Všechny hlasovací lístky pro I. kolo volby do 
Senátu budou žluté barvy. 
 
V případě konání II. kola voleb do Senátu se 
hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů 
voličům nedodávají, obdrží je ve dnech II. kola 
voleb ve volební místnosti.  

 
 
Povinností starostů je zajistit dodání hlasovacích lístků voličům, a to nejpozději do úterý  20. září 
2022. Před dny konání voleb budou hlasovací lístky k dispozici na obecních úřadech a v době 
hlasování  i ve volebních místnostech. 
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Jakým způsobem je regulována volební kampaň? 
 
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí volební 
kampaň upravuje zejm. v § 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro dny voleb do zastupitelstev obcí je 
stanoveno, že v objektu, v němž je umístěna 
volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí 
je zakázána volební agitace a propagace pro 
volební strany i nezávislé kandidáty.  
 
 

 Zák. o volbách do Parlamentu v ust. § 16 – § 16i 
volební kampaň reguluje, přičemž zejména 
definuje pojem „volební kampaň“, stanoví 
dobu, podmínky konání volební kampaně a 
omezení volební kampaně. Mimo jiné zákon 
stanoví, že výdaje na volební kampaň pro tento 
typ voleb nesmí přesáhnout částku 2 000 000 
Kč vč. DPH za každého kandidáta, účastní-li se 
pouze I. kola voleb, nebo částku 2 500 000 Kč 
vč. DPH, účastní-li se kandidát I. i II. kola voleb. 
Dohled nad financováním volební kampaně 
zákon svěřuje Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran a politických 
hnutí, který je příslušný i k projednávání většiny 
přestupků v oblasti volební kampaně. 
 
Pro dny voleb do Senátu je stanoveno, že 
v objektu, v němž je umístěna volební místnost 
a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve 
kterých v těchto objektech probíhá hlasování, 
zakázána volební agitace pro politické strany, 
politická hnutí, koalice a kandidáty. 

Pro volby do zastupitelstev obcí zákonem není 
stanoven zákaz využívání komunikačního média 
kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je 
ovládaná krajem nebo obcí pro volební 
kampaň. 
 
Pro volby do zastupitelstev obcí platí zákonem 
stanovená omezení spočívající v tom, že  
- v době od úterý 20. září 2022 do ukončení 

hlasování, tzn. do 14:00 hod. soboty 24. září 
2022 nesmějí být žádným způsobem 
zveřejňovány výsledky předvolebních 
průzkumů; porušení tohoto zákazu je 
přestupkem; 

 
 
 
- členové okrskových volebních komisí a ti, 

kteří mají právo být přítomni v místnosti, 
kde okrsková volební komise sčítá hlasy 
z voleb do zastupitelstev obcí, nesmějí 
poskytovat informace o průběhu a dílčích 
výsledcích voleb, a to až do podepsání 
zápisu o průběhu a výsledku hlasování; 
zákaz se nevztahuje na informace o počtu 
voličů, kteří již hlasovali. 

 
 
 

 Pro volby do Senátu platí zákaz využívání 
komunikačního média kraje nebo obce nebo 
právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo 
obcí pro volební kampaň. Porušení tohoto 
zákazu je přestupkem. 
 
Pro volby do Senátu platí zákonem stanovená 
omezení spočívající v tom, že 
- v době od úterý 20. září 2022 do ukončení 

hlasování, tzn. do 14:00 hod. soboty 24. září 
2022 (v případě II. kola voleb do Senátu od 
úterý 27. září 2022 do ukončení hlasování 
tzn. do 14:00 hod. soboty 1. října 2022) 
nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány 
výsledky předvolebních průzkumů; porušení 
tohoto zákazu je přestupkem; 

 
- členové okrskových volebních komisí 

nemohou poskytovat informace o průběhu 
voleb, a to až do podepsání zápisu o 
průběhu a výsledku hlasování; zákaz se 
nevztahuje na informace o počtu voličů, 
kteří již hlasovali. 
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Jaké jsou povinnosti voliče po příchodu do volební místnosti? 
 
Ve všech volebních místnostech na viditelném místě bude vyvěšen vzor hlasovacího lístku pro volby 
do zastupitelstva dané obce a konají-li se v dané obci i volby do Senátu, pak též vzory hlasovacích 
lístků jednotlivých kandidátů pro volby do Senátu. Dále ve všech volebních místnostech budou 
zveřejněny případné informace o vzdání se nebo odvolání kandidatury kandidáta a informace o 
zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích.  Každý volič předtím, než přistoupí před 
okrskovou volební komisi, by se měl s těmito informacemi seznámit. 
 
Volič po příchodu do volební místnosti je povinen prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a 
státní občanství. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, hlasování mu nebude 
umožněno. 
 
Pro volby do zastupitelstev obcí volič prokáže 
svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní 
občanství prokáže volič občanským průkazem 
nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k pobytu  nebo 
potvrzením o přechodném pobytu (od srpna 
2021 se tyto doklady nově nazývají „osvědčení o 
registraci“ a „průkaz trvalého pobytu“).  

  
Pro volby do Senátu volič prokáže svou 
totožnost a státní občanství ČR platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. 

 
 
Jak postupovat, pokud volič – občan ČR těsně před konáním voleb nebo přímo ve 
volební místnosti zjistí, že platnost jeho občanského průkazu uplynula a nemá 
platný cestovní pas ČR? 
 
Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech  č. 269/2021 Sb., který oproti 
předchozímu zákonu (zák. č. 328/1999 Sb.) již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva 
vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, 
kdy bude probíhat hlasování.  
 
Pakliže se tedy ve dnech voleb do volební místnosti dostaví volič – občan ČR, který nebude mít platný 
občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR, nemůže mu být hlasování umožněno, neboť totožnost 
a státní občanství ČR lze dle § 33 odst. 3 zák. o volbách do zastupitelstev obcí a dle § 19 odst. 3 zák. o 
volbách do Parl.  prokázat pouze těmito dvěma doklady.   
 
Krajský úřad Libereckého kraje na své web str. https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-
2022-do-zastupitelstev-obci/06-informace-pro-volice-obcany-cr-vyzva-k-overeni-platnosti-op  dne    
7. července 2022 zveřejnil informaci spojenou s výzvou zejm. voličům, kteří nejsou držiteli platného 
cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda-li před konáním voleb do 
zastupitelstev obcí a příp. i  do Senátu (které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, v případě 
konání druhého kola voleb ve dnech 30. září a 1. října 2022) nedojde k uplynutí platnosti jejich 
občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) 
požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského 
průkazu. 
 

 
 

 
 
 

https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/06-informace-pro-volice-obcany-cr-vyzva-k-overeni-platnosti-op
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/06-informace-pro-volice-obcany-cr-vyzva-k-overeni-platnosti-op
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Jakým způsobem probíhá hlasování ve volební místnosti? 
 
Volič poté, co prokázal svou totožnost a státní občanství ČR  (pro volby do zastupitelstev obcí 
případně státní občanství jiného státu EU) obdrží od okrskové volební komise pro účely voleb do 
zastupitelstva obce úřední obálku (šedé barvy) a v případě konání I. kola voleb do Senátu další úřední 
obálku (žluté barvy). Následně je volič povinen odebrat se do zvláštního prostoru určeného k úpravě 
hlasovacího lístku (tzv. zástěna). 
 
Pro volby do zastupitelstva obce volič poté, co 
na hlasovacím lístku označil svou volbu, vloží do 
vydané úřední obálky šedé barvy hlasovací 
lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstva 
obce.  
 
Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku 
voličem při volbách do zastupitelstev obcí jsou 
uvedeny na web str. https://spravni-odbor.kraj-
lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-
obci/05-mozne-zpusoby-upravy-hlasovaciho-
listku-pro-v-zo. 

 Pro I. kolo voleb do Senátu volič vloží do 
vydané úřední obálky žluté barvy 1 hlasovací 
lístek pro volby do Senátu žluté barvy, ten nijak 
neupravuje. 
 
V případě konání II. kola voleb do Senátu 
hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů, 
budou voličům vydávány přímo ve volebních 
místnostech. Volič vloží do vydané úřední 
obálky 1 hlasovací lístek pro II. kolo voleb do 
Senátu, ten nijak neupravuje. 

 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič šedou úřední obálku (pro 
volby do zastupitelstva obce) a případně žlutou úřední obálku (pro I. kolo voleb do Senátu) před 
okrskovou volební komisí do společné volební schránky. Obálku(-y) není třeba zalepovat. 
 
V případě společného konání voleb do zastupitelstva obce a I. kola voleb do Senátu musí volič pečlivě 
dbát, aby hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce šedé barvy vložil do šedé úřední obálky 
určené pro tento typ voleb a hlasovací lístek pro I. kolo voleb do Senátu žluté barvy vložil do žluté 
úřední obálky pro volby do Senátu. Pokud totiž volič omylem hlasovací lístek pro volby do 
zastupitelstva obce vloží do úřední obálky pro volby do Senátu, či naopak, jeho hlasovací lístek 
bude neplatný!  

 
Lze hlasovat i mimo volební místnost? 
 

ANO, volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu, obecní úřad a ve dnech voleb 
„svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (např. ve svém bytě). 
K hlasování mimo volební místnost však může dojít jen v územním obvodu volebního okrsku, pro nějž 
je okrsková volební komise zřízena. Není tedy možné, aby např. okrsková volební komise z Dlouhého 
Mostu vyslala své dva členy do Krajské nemocnice Liberec a umožnila zde voliči z Dlouhého Mostu 
provedení volby.  

 
Je možné hlasovat na voličský průkaz? 
 

NIKOLIV, pro volby do zastupitelstev obcí se 
voličské průkazy nevydávají. 

 ANO, volič který nebude moci volit do Senátu 
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
voličů je zapsán, má možnost pro účely voleb 
do Senátu požádat obecní úřad podle místa 
svého trvalého pobytu o vydání voličského 
průkazu, a to jak pro I. / II. kolo voleb do 
Senátu,  či pro obě kola voleb.  
 
 
 

https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/05-mozne-zpusoby-upravy-hlasovaciho-listku-pro-v-zo
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/05-mozne-zpusoby-upravy-hlasovaciho-listku-pro-v-zo
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/05-mozne-zpusoby-upravy-hlasovaciho-listku-pro-v-zo
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/05-mozne-zpusoby-upravy-hlasovaciho-listku-pro-v-zo
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POZOR, voličský průkaz voliče s trvalým 
pobytem na území (senátního) volebního 
obvodu č. 34 – Liberec opravňuje hlasovat 
pouze v některé ze 42 obcí  zařazených do 
(senátního) volebního obvodu č. 34 – Liberec. 
Tzn. že mimo území (senátního) volebního 
obvodu č. 34 – Liberec    (tzn. v jiném senátním 
volebním obvodu) volič s trvalým pobytem na 
území (senátního) volebního obvodu č. 34 - 
Liberec na voličský průkaz hlasovat nemůže.  
 
Volič s trvalým pobytem na území ČR může 
požádat o vydání voličského průkazu u 
obecního úřadu podle místa svého trvalého 
pobytu, a to buď osobně, a to do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů (tzn. pro I. kolo 
voleb do 16:00 hod. středy 21. září 2022; 
v případě konání II. kola voleb do 16:00 hod. 
středy 29. září 2022) nebo podáním doručeným 
obecnímu úřadu poštou nebo datovou zprávou, 
a to nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tzn. do 
16:00 hod. pátku 16. září 2022). Takové podání 
musí být v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo zaslané prostřednictvím 
datové schránky.  
 

Obecní úřad je však oprávněn voličský průkaz  
pro volby do Senátu vydat nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tzn. nejdříve 8. září 2022. 
 

 
 
Lze hlasovat korespondenční nebo elektronickou formou? 
 

NIKOLIV, žádný z volebních zákonů takové způsoby hlasování neumožňuje. 
 
 
Jak má postupovat volič, kterému je předem známo, že se ve dnech voleb bude 
zdržovat mimo místo svého trvalého pobytu z důvodu svého pobytu např. 
v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče, v lázních apod.? 
 
Jak výše uvedeno, volit kandidáty pro volby do 
zastupitelstva obce mohou oprávnění voliči jen 
ve stálém volebním okrsku, tzn. v místě, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu / v případě 
voličů – občanů jiných členských států EU i 
přechodnému pobytu. 
 
Zák. o volbách do zastupitelstev obcí pro volby 
do zastupitelstva obce neumožňuje: 
- vydávání voličských průkazů 
- zápis do zvláštního seznamu voličů. 

 Pakliže např. volič s trvalým pobytem v obci 
Dlouhý Most  (tzn. obci, zařazené do senátního 
volebního obvodu č. 34 – Liberec) si je vědom 
toho, že se v době konání voleb do Senátu 
bude zdržovat v Krajské nemocnici Liberec (tzn. 
v obci zařazené do téhož senátního volebního 
obvodu č. 34 – Liberec), aby mohl při volbách 
do Senátu hlasovat, má dvě možnosti:  
 
 
 



8 z 11 
 

Tedy pokud např. volič s trvalým pobytem ve 
Frýdlantu si je předem vědom, že v době voleb 
do zastupitelstva obce se nebude zdržovat 
v územním obvodu stálého volebního okrsku 
dle místa svého trvalého pobytu (protože bude 
např. hospitalizován v Krajské nemocnici 
Liberec), nebude moci využít svého práva 
hlasovat při volbách do zastupitelstva obce 
Frýdlant, a to ani pro volby do zastupitelstva 
jiné obce.  
 
Není ani možné, aby příslušná okrsková volební 
komise z Frýdlantu takového voliče ve dnech 
voleb navštívila v Krajské nemocnici Liberec a 
umožnila mu hlasování do přenosné volební 
schránky, neboť zákon stanoví, že hlasovat do 
přenosné volební schránky lze jen v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
 
 
 
 
 
 

1) buď může požádat Obecní úřad Dlouhý 
Most o vydání voličského průkazu pro volby 
do Senátu; vydaný voličský průkaz pak 
daného voliče opravňuje hlasovat 
v kterémkoliv okrsku zařazeným do 
(senátního) volebního obvodu č. 34 – 
Liberec, tedy i v okrsku Liberec č. 64 – ZŠ 
Husova, v jehož územním obvodu se právě 
Krajská nemocnice Liberec nalézá; 
v takovém  případě bude mít volič možnost 
požádat Magistrát města Liberec či ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi č. 64 
– ZŠ Husova, aby mu bylo umožněno 
hlasovat mimo volební místnost (v 
nemocnici, do přenosné volební schránky); 

2) nebo může prostřednictvím správy Krajské 
nemocnice Liberec požádat o své zapsání do 
zvláštního seznamu voličů vedeného 
Magistrátem města Liberec; k zápisu musí 
dojít nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 
do 14:00 hod. 16. září 2022; v takovém 
případě jej zástupci okrskové volební 
komise Liberec č. 64 – ZŠ Husova v době 
hlasování navštíví a umožní mu hlasovat do 
Senátu mimo volební místnost (v nemocnici, 
do přenosné volební schránky). 

 
Pokud se však volič s trvalým pobytem na 
území volebního obvodu č. 34 – Liberec bude 
v době hlasování pro volby do Senátu nacházet 
v zařízení, které se nalézá mimo území 
volebního obvodu č. 34 -  Liberec  nemůže na 
voličský průkaz hlasovat ani nemůže být zapsán 
do zvláštního seznamu voličů.  
 
 

Jak má postupovat volič, který se těsně před konáním voleb nebo ve dnech voleb 
nečekaně ocitl v zařízení typu nemocnice, porodnice apod. a chce volit?    
 
Pokud se zařízení typu nemocnice, porodnice apod. nalézá v územním obvodu volebního okrsku, kde 
má volič trvalý pobyt (pro volby do zastupitelstva pak v případě občana jiného členského státu EU i 
přechodný pobyt), pak může požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost a hlasování mu bude umožněno. 
 
Pakliže se zařízení typu nemocnice, porodnice 
apod. nenalézá v územním obvodu volebního 
okrsku, kde má volič trvalý pobyt  pro volby 
do zastupitelstva obce hlasovat nemůže. 

 Pakliže se zařízení typu nemocnice, porodnice 
apod. nenalézá v územním obvodu volebního 
okrsku, kde má volič trvalý pobyt, mohl by 
v jiném okrsku (ale jen spadajícím do senátního 
volebního obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu) hlasovat pro volby do 
Senátu jedině tehdy, pokud mu byl vydán 
voličský průkaz.  
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Tedy např. pokud volič s trvalým pobytem 
v Dlouhém Mostě (tzn. obci, zařazené do 
senátního volebního obvodu č. 34 – Liberec) se 
první den voleb nečekaně ocitne v Krajské 
nemocnici v Liberci (tzn. v obci zařazené do 
téhož senátního volebního obvodu č. 34 – 
Liberec), bude moci hlasovat ve volbách do 
Senátu, ale jen byl-li mu Obecním úřadem 
Dlouhý Most pro účel voleb do Senátu vydán 
voličský průkaz, který musí okrskové volební 
komisi předložit. Nebyl-li mu voličský průkaz 
vydán, hlasování pro volby do Senátu v okrsku 
Liberec č. 64 – ZŠ Husova  (v jehož území se 
Krajská nemocnice Liberec nalézá) mu nemůže 
být umožněno a to též proto, že lhůta pro zápis 
voliče do zvláštního seznamu voličů již dnem 
16. září 2022 uplynula. 
 
 

Kde lze zjistit výsledky voleb? 
 
V sobotu 24. září 2022 ve 14:00 hod. (v případě konání II. kola do Senátu pak v sobotu 1. října 2022 ve 
14:00 hod.) se volební místnosti  uzavřou a okrskové volební komise zahájí zjišťování výsledků 
hlasování. Výsledky za okrsky budou okrskové volební komise předávat Českému statistickému 
úřadu. Po převzetí výsledků hlasování za volební okrsek do celkového zpracování budou výsledky 
okamžitě zveřejňovány na www.volby.cz.   
 
Výsledky voleb do zastupitelstev jednotlivých 
obcí budou vyhlášeny příslušnými registračními 
úřady zveřejněním zápisu o výsledku voleb do 
zastupitelstva obce na úřední desce 
registračního úřadu bezodkladně po jeho 
odsouhlasení a podepsání.  Je-li registračním 
úřadem pověřený obecní úřad, ten zároveň 
zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb do 
zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro 
kterou byl registračním úřadem. 

 Po I. kole voleb do Senátu je zvolen kandidát, 
který obdržel nadpoloviční většinu 
odevzdaných platných hlasů. 
 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet 
hlasů potřebný pro zvolení, uskuteční se ve 
dnech 30. září a 1. října 2022 II. kolo voleb do 
Senátu, do kterého postupují pouze dva 
nejúspěšnější kandidáti z  I. kola voleb.  
 
Po II. kole voleb je zvolen ten kandidát, který ve 
II. kole získá více odevzdaných platných hlasů. 

 
 
Celkové výsledky voleb budou vyhlášeny a uveřejněny Státní volební komisí sdělením ve Sbírce 
zákonů. 
 
 
Může volič napadnout výsledky voleb? 
 

ANO, i každá osoba zapsaná do seznamu ve 
volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva 
obce volen, má právo podat návrh na 
neplatnost hlasování,  neplatnost voleb nebo 
neplatnost volby kandidáta.  
 
 

 ANO, i každý občan zapsaný do stálého 
seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl 
senátor volen, má právo podat návrh na 
neplatnost hlasování,  neplatnost voleb nebo 
neplatnost volby kandidáta.  
 
 

http://www.volby.cz/
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Takový návrh lze podat příslušnému krajskému 
soudu nejpozději do 10 dnů po vyhlášení 
výsledků voleb do zastupitelstva obce Státní 
volební komisí ve Sbírce zákonů. 
 
O podaném návrhu soud rozhodne do 20 dnů 
poté, kdy návrh došel soudu. 
 
 

Takový návrh lze podat Nejvyššímu správnímu 
soudu nejpozději do 10 dnů po vyhlášení 
výsledků voleb do Senátu Státní volební komisí 
ve Sbírce zákonů. 
 
O podaném návrhu soud rozhodne do 20 dnů 
poté, kdy návrh došel soudu. 

Mají kandidující subjekty právo na úhradu volebních nákladů?  
 
Pro volby do zastupitelstev obcí volební strany 
kauci nebo příspěvek na úhradu volebních 
nákladů NESKLÁDAJÍ. 
 
 
 
 
 
 
 

Dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích 
NEMAJÍ politické strany a hnutí  nárok na 
příspěvek na mandát člena zastupitelstva obce.  
 
 

Příspěvek na úhradu volebních nákladů (tzv. 
příspěvek za hlas), vyplácený ze státního 
rozpočtu, se ve volbách do zastupitelstev obcí 
NEPOSKYTUJE. (Nárok na něj vzniká jen ve volbách 
do Poslanecké sněmovny a ve volbách do 
Evropského parlamentu). 
 

Stálý příspěvek na činnost politické strany nebo 
hnutí, vyplácený ze státního rozpočtu, se při 
volbách do zastupitelstev obcí NEPOSKYTUJE. 
(Nárok na něj vzniká jen ve volbách do Poslanecké 
sněmovny).  

 Jednou z povinných náležitostí přihlášky 
k registraci pro volby do Senátu je připojení 
potvrzení o složení kauce ve výši 20.000,-- Kč. 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu 
vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb 
kauci kandidátovi, pokud získal v I. kole voleb 
ve volebním obvodu alespoň 6 % z celkového 
počtu platných hlasů. V opačném případě 
složená kauce je příjmem státního rozpočtu.  
 

Dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích 
MAJÍ politické strany a hnutí nárok na příspěvek 
na mandát senátora, který činí 900.000 Kč 
ročně a vyplácí se ze státního rozpočtu.  
 

Příspěvek na úhradu volebních nákladů (tzv. 
příspěvek za hlas), vyplácený ze státního 
rozpočtu, se ve volbách do Senátu 
NEPOSKYTUJE. (Nárok na něj vzniká jen ve volbách 
do Poslanecké sněmovny a ve volbách do 
Evropského parlamentu). 
 

Stálý příspěvek na činnost politické strany nebo 
hnutí, vyplácený ze státního rozpočtu, se při 
volbách do Senátu NEPOSKYTUJE. (Nárok na něj 
vzniká jen ve volbách do Poslanecké sněmovny).  

 
 

Je pravdou, že pokud volič do volební schránky úmyslně vloží prázdnou úřední obálku, 
tak se politickým stranám a hnutím sníží příspěvek na úhradu volebních nákladů? 
 

NENÍ. Jak výše uvedeno, příspěvek na úhradu volebních nákladů (tzv. příspěvek za hlas) se za 
výsledky voleb  do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, do Senátu a volby prezidenta republiky ze 
státního rozpočtu NEPOSKYTUJE; poskytuje se pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a 
voleb do Evropského parlamentu, které se v r. 2022 nekonají.  
 

Pokud se volič ve dnech voleb dostaví do volební místnosti, ale odevzdá prázdnou úřední obálku 
(tzn. neplatný hlas), tak takové jeho jednání má stejné důsledky, jako když se k provedení volby 
nedostaví.  
 

Navíc lze dodat, že v případě voleb do Poslanecké sněmovny nebo voleb do Evropského parlamentu 
obě tato jednání nemají vliv na vyplacení příspěvku na úhradu volebních nákladů, protože příspěvek 
se vyplácí pouze za každý odevzdaný platný hlas pro určitou politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici, tzn. pouze za hlas od těch voličů, kteří se do volebních místností dostavili a odevzdali platný 
hlas. 
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Abecední seznam obcí Libereckého kraje zařazených do (senátního) volebního 
obvodu  č. 34 – LIBEREC, ve kterých se v r. 2022 souběžně uskuteční volby do 
zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parl. ČR: 
 
 
 

1. Bílá 
2. Bílý Potok 
3. Bulovka 
4. Černousy 
5. Český Dub 
6. Čtveřín 
7. Dětřichov 
8. Dlouhý Most 
9. Dolní Řasnice 
10. Frýdlant 
11. Habartice 
12. Hejnice 
13. Heřmanice 
14. Hodkovice nad Mohelkou 
15. Horní Řasnice 
16. Jeřmanice 
17. Jindřichovice pod Smrkem 
18. Kobyly 
19. Krásný Les 
20. Kunratice 
21. Lázně Libverda 

22. Lažany 
23. Liberec (včetně Vratislavic nad Nisou) 
24. Mníšek 
25. Nové Město pod Smrkem 
26. Oldřichov v Hájích 
27. Paceřice 
28. Pertoltice 
29. Pěnčín (v okr. Liberec) 
30. Proseč pod Ještědem 
31. Příšovice 
32. Radimovice 
33. Raspenava 
34. Soběslavice 
35. Stráž nad Nisou 
36. Svijany 
37. Svijanský Újezd 
38. Sychrov 
39. Šimonovice 
40. Višňová 
41. Vlastibořice 
42. Žďárek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala dne 21. července 2022:   Mgr. Pavlína KROUPOVÁ 
vedoucí odd. přestupků a voleb 
správní odbor 
Krajský úřad Libereckého kraje 

  48 5226 434   739 541 623 
pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz  
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