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1 ÚVOD 

Stejně jako svobodná obec, tak i svobodné rozhodnutí jejich občanů o zvolení si svých zástupců 

patří mezi předpoklady demokraticky smýšlející země. Názorem vyjádřeným ve volbách 

občané projevují nároky na své požadavky a priority. Bakalářská práce se zabývá volbami  

na své nejnižší a zároveň občanům úrovni nejbližší – volbami do zastupitelstva obce.  

Předmětem bakalářské práce je problematika organizace voleb do zastupitelstva obce  

a výdaje na ně vynaložené. Konkrétně bude tato problematika řešena na příkladu města Hlučína.  

Prvním cílem bakalářské práce je vymezení rámcových organizačních postupů  

a pravidel organizace voleb do zastupitelstva obce na úrovni města Hlučína. 

Pro dosažení prvního cíle bakalářská práce vychází z předmětné legislativy – zejména 

ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra 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, a z odborné literatury věnující se dané 

problematice. 

Druhým cílem bakalářské práce je zhodnocení struktury výdajů vynaložených  

na zabezpečení voleb do zastupitelstva města Hlučína v roce 2014 a vývoje vybraných 

výdajů vynaložených na zabezpečení voleb do zastupitelstva města Hlučína v letech 1998, 

2002, 2006, 2010 a 2014.  

Pro dosažení druhého cíle je realizována analýza a deskripce organizačních záležitostí 

týkajících se voleb do zastupitelstva města Hlučína a komparace vybraných výdajových 

položek, resp. poměrových ukazatelů finanční náročnosti voleb, tj. výdaje  

na jednoho zapsaného voliče a výdaje na jednoho aktivního voliče. V tomto případě práce 

vychází především z vnitřních interních aktů MÚ Hlučín a z údajů uvedených  

na webových stránkách Českého statistického úřadu. 

Na všechny použité zdroje v bakalářské práci je odkazováno. Bakalářská práce  

je strukturována do pěti kapitol, z nichž první je tento Úvod.  

Druhá kapitola je čistě teoretického rázu a vychází vyjma odborné literatury  

také z platné legislativy. Zabývá se tématem voleb do zastupitelstva obce, kdy je zmíněna 

historie voleb do zastupitelstva obce a jejich vývoj, následuje právní zakotvení voleb  

jak v mezinárodní legislativě, tak i v českých právních předpisech. Je vymezeno volební právo, 

principy voleb, volební orgány, druhy voleb a specifikován bude i volební obvod  
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a okrsek. V neposlední řadě se druhá kapitola zabývá rovněž financováním voleb a volebním 

procesem z časového hlediska. 

Třetí kapitola propojuje teoretickou stránku práce s praktickou. Kapitola věnuje 

pozornost zabezpečení voleb ve městě Hlučíně. Město Hlučín je zde stručně charakterizováno, 

jsou definovány orgány města a popsáno zajištění voleb do zastupitelstva města pracovníky 

MÚ Hlučín.  

Čtvrtá kapitola se již soustřeďuje na zhodnocení jak organizačních, tak finančních 

záležitostí týkajících se voleb do zastupitelstva města Hlučína. Tato aplikační část je zaměřena 

na posouzení organizačních aspektů okolo zajištění voleb do zastupitelstva města 

a ekonomických hledisek spojených s ukazateli finanční náročností voleb. 

Pátá kapitola je věnována závěru, kde jsou shrnuty stěžejní poznatky bakalářské práce. 
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2 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

2.1 Vývoj voleb do zastupitelstva obce 

„Demokracie na lokální úrovni patří k základům demokraticky spravovaného státu. Klíčovými 

institucemi místní demokracie v evropských zemích jsou obecní a městská zastupitelstva 

a starostové či primátoři.“ (Ryšavý a Šaradín, 2011, s. 9). 

Systém a proces voleb je poznamenán vlastním historickým vývojem, který souvisí  

se společenskými, sociálními, geografickými, politickými i ekonomickými aspekty. Na území 

dnešní České republiky se počátky voleb do zastupitelstev obcí datují do 19. století, kdy byl 

roku 1848 vydán prozatímní zákon obecní, který pro obce znamenal svobodnou vůli 

při rozhodování ve věcech obecních, včetně volby obecního zastupitelstva. Dalším významným 

mezníkem bylo období od vzniku první republiky do roku 1989. Po zániku Rakouska-Uherska 

a následném vzniku Československé republiky došlo ve volebním systému k zásadním 

změnám, s vypuknutím 2. světové války a následným komunistickým režimem byl však vývoj 

voleb do zastupitelstev obcí přerušen. Prozatím posledním významným milníkem z hlediska 

vývoje voleb do zastupitelstev obcí je období od roku 1989 do současnosti. Sametová revoluce 

znamenala pro volby do zastupitelstev obcí jejich obnovení a změny ve volební legislativě.  

2.1.1 Počátky voleb do zastupitelstva obce v českých zemích 

Revoluce v roce 1848 znamenala pro český národ nadějeplné období a podle Kocourka (2007) 

se celé období 2. poloviny 19. století a počátku století dvacátého vyznačovalo bojem za národní 

sebeurčení, demokratizaci a modernizaci systému veřejné správy.   

Počátky svobodné obce a s ní související volbu jejich zástupců v českých zemích  

lze nalézt v tzv. Stadionovu obecním zřízení1 z roku 1849. Tento prozatímní zákon obecní  

ve svém úvodním ustanovení říká: „Základem svobodného je svobodná obec“. (Kocourek, 

2007). Dne 17. března 1849 tak vznikla obecní samospráva jako taková a následující rok 

dostali občané možnost zvolit si své zástupce většinovým volebním systémem na tříleté funkční 

období (Balík, 2009; Čmejrek, Boubeníček a Čopík, 2010).  

 Obecní samosprávu vykonával obecní výbor a obecní představenstvo v čele 

s představeným, dnešním starostou, a alespoň dvěma radními. Počet členů obecního výboru byl 

odvozen od počtu voličů. Samostatná funkce obce byla orientována převážně na bezpečnost 

osob a majetku, správu vlastního majetku, údržbu veřejných prostranství, včetně cest a mostů, 

a péči o chudé občany. (Kocourek, 2007).  

                                                 
1 Autorem a tvůrcem obecního zřízení byl tehdejší ministr vnitra Rakouského císařství Franz Seraph von Stadion. 
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Původní záměr pravidelně pořádaných voleb byl však narušen přijetím silvestrovských 

patentů a následnou érou Bachovského absolutismu (Kocourek, 2007), prvotně schválené tříleté 

funkční období tak bylo prodlouženo na celých deset let. Nové obecní zřízení bylo vydáno 

24. března roku 18592 a tehdejší obecní volby byly vyhlášeny na 26. října 1860 (Balík, 2009).  

Schválením říšského obecního nařízení dne 5. března roku 1862 byla obecní samospráva 

ukotvena v platné legislativě a jednotlivé země (Čechy, Morava a Slezsko) následně vydaly 

vlastní obecní zřízení lišící se od sebe jen v drobnostech. Dále platila volba obecního výboru  

a obecního představenstva na tříleté funkční období, přičemž volební právo měli pouze zletilí 

(24 let) a svéprávní státní příslušníci mužského pohlaví, které příslušný zákon z volby 

nevylučoval. Podmínkou byla platba předepsané daně. Povinnost platit daně s vazbou  

na volební právo se nevztahovala na panstva a váha hlasu byla odvozena od participace  

při financování obce. (Balík, 2009; Chytilek, Šedo, Lebeda a Čaloud, 2009). Čmejrek, 

Bubeníček a Čopík (2010) označují toto období do vzniku samostatné Československé 

republiky za „Zlatý věk české samosprávy“. 

2.1.2 Období od první republiky do roku 1989  

Do roku 1919 byl volební systém neměnný a volební právo bylo v rozporu se současnou 

Ústavou České republiky – i když přímé a tajné, tak nevšeobecné a nerovné.  

Od vzniku samostatného Československého státu nastává ve volbách  

do zastupitelstva obce zásadní změna, kdy se z původního většinového volebního systému 

přešlo na systém poměrný3. Změna se taktéž týkala rovného postavení mužů a žen, které byly 

doposud z volebního práva vyloučeny. Způsobilost k pravomoci volit byla zpřístupněna  

po dovršení 21 let věku. Možnost být volen, pasivní volební právo, zase po dovršení 26 let  

a splnění podmínky být občanem dané obce nejméně jeden rok. Stejně jako dnes nemohl občan 

využít pasivního volebního práva, pokud byl zaměstnancem v příslušné obci. (Balík, 2009). 

Funkční období bylo z původních tří prodlouženo na čtyři roky, pouze v roce 1933 bylo šestileté 

(Krejčí, 2006) a pro občany platila volební povinnost4 (Krejčí, 2006; Chytilek, Šedo, Lebeda  

a Čaloud, 2009).  

                                                 
2 Podle Kocourka (2007) bylo nové obecní zřízení vydáno 25. dubna téhož roku. 
3 Poměrný volební systém byl používán v obcích s více jak 700 obyvateli. Obce s nižším počtem obyvatel 

využívaly volební systém většinový. (Balík, 2009; Chytilek, Šedo, Lebeda a Čaloud, 2009). 
4 Za zmínku stojí, že zákon č. 75/1919 Sb., kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé, kromě 

povinnosti volit nařizoval mj. také zákaz prodeje alkoholických nápojů od 21. hodiny den před volbami  

až do skončení voleb a povinnost zaměstnavatele upravit pracovní dobu tak, aby se zaměstnanci mohli voleb 

zúčastnit.  
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 Vypuknutí druhé světové války znamenalo pro volby do zastupitelstva obce zprvu 

omezování jejich členů5, poté i postupné rozpuštění některých zastupitelstev a především ztrátu 

významu obecního zastupitelstva ve věcech rozhodovacích (Balík, 2009). 

Po skončení druhé světové války nebyla obecní samospráva obnovena a díky vedoucí 

komunistické politické síle vznikly namísto obecních zastupitelstev národní výbory nepřímo 

ovládané Národní frontou, která rozhodovala o kandidátech do pléna obce (Balík, 2009) a volby 

se tak staly pouze formální záležitostí s předem daným výsledkem.  

Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byla povinnost volit nahrazena 

právem volit a toto právo příslušelo všem osobách bez rozdílů pohlaví, náboženství, rasy nebo 

příjmů, které dosáhly plnoletosti, tj. 18 let a právo být volen bylo omezeno věkem 21 let. 

Původně čtyřleté funkční období bylo v 70. letech 20. století prodlouženo na 5 let (Balík, 2009).  

2.1.3 Volby do zastupitelstva obce po roce 1989 

Konec socialismu znamenal pro volby do zastupitelstva obce zlom. Volení zastupitelé dostali 

zpět své rozhodovací pravomoci a ve většině případů došlo k navrácení  prvorepublikového 

volebního systému. „Činnost národních výborů skončila dnem konání komunálních voleb  

24. listopadu 1990“ (Kocourek, 2007, s. 91). 

 Obce získaly v rámci decentralizace státu samostatnou působnost6, aktivní i pasivní 

volební právo se sjednotilo na společných osmnácti letech, volební období zastupitelstva obce 

se ustálilo na čtyřech letech a volební právo získaly také osoby, které nejsou občany České 

republiky, ale jsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu a mají toto právo přiznáno mezinárodní 

úmluvou. 

 První svobodné volby do zastupitelstva obce v nově vzniklé demokratické  

společnosti - Československé federativní republice, se konaly v listopadu roku 1990.  

Od této doby se volby do zastupitelstva obce v podstatných věcech (principy voleb) nijak 

výrazně neměnily, změny se týkaly pouze transformací ve volební legislativě upravující počty 

usnášení se schopných zastupitelů a rozdělování mandátů tak, aby nedocházelo  

ke znevýhodňování ať už malých či velkých volebních stran7, vytváření volebních obvodů 

                                                 
5 Z obecních zastupitelstev byli odvoláni levicově orientovaní zastupitelé (Balík, 2009). 
6 Vedle samostatné působnosti vykonávají obce v různé míře přenesenou působnost čili výkon státní správy,  

a to v rámci dekoncentrace moci.    
7 Volební zákon zavedl volební formuli klasickým d´Hondtovým dělitelem a 5 % klauzuli poměrného zastoupení. 

Krejčí (2006, s. 445) tvrdí, že podstata d´Hondtova dělitele „spočívá v postupném zvětšování dělitele od jedné  

pro platné hlasy stran tak dlouho, dokud nejsou obsazeny všechny mandáty“ (Krejčí, 2006, s. 445). Jeho výhodu 

spatřuje v tom, že „rozdělí všechny mandáty v jednom skrutiniu kola bez přerozdělování“. V případě volebního 

obvodu do pěti mandátů jsou zvýhodněny velké strany.  Volební klauzule se v případě voleb do zastupitelstva obce 

upravuje s přihlédnutím k počtu kandidátů na kandidátní listině. Po zjištění, kolik hlasů bylo odevzdáno pro 

každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu, se celkový počet platných hlasů 
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apod. (Balík, 2009; Chytilek, Šedo, Lebeda a Čaloud, 2009). Od roku 1990 je také ve volebním 

zákoně zaveden princip panašování8 (Krejčí, 2006). 

 Voleným orgánem je obecní zastupitelstvo, jehož počet členů se odvíjí od velikosti 

obce. Starostu a místostarostu, příp. místostarosty obce, volí obecní zastupitelstvo  

ze svého středu. 

 Období po roce 1993, tedy od vzniku samostatné České republiky, nejen na úrovni voleb 

do zastupitelstva obce, sjednocují a symbolizují čtyři pojmy obsažené v Ústavě České republiky 

– tajné hlasování a volební právo přímé, rovné a všeobecné. Od vzniku České republiky 

proběhly šestery volby do zastupitelstev obcí počínaje rokem 1994. Jak uvádí Balík (2009), od 

roku 1990 se volby do zastupitelstva obce konaly postupně podle třech zákonů (viz Tab. 2.1). 

V roce 1990 se volby do zastupitelstva obce konaly podle zákona České národní rady  

č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.  

V roce 1992 byl schválen zákon České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách  

do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, podle tohoto zákona se však žádné volby 

nekonaly. Pro další volby konané v letech 1994 a 1998 platila ustanovení  

zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů. Od roku 2002 byly volby do zastupitelstva obce realizovány vždy podle zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební 

zákon) a podle pokynů v něm uvedených. (Balík, 2009). 

 

Tab. 2.1 Zákonná východiska voleb do zastupitelstva obce za období 1990 - 2014 

Termín voleb Zákon 

23. a 24. listopad 1990 
Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do 

zastupitelstev v obcích. 

18. a 19. listopad 1994 

13. a 14. listopad 1998 

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o 

změně a doplnění některých dalších zákonů. 

1. a 2. listopad 2002 

20. a 21. říjen 2006 

15. a 16. říjen 2010 

10. a 11. říjen 2014 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zdroj: ČSÚ online. Balík, 2009, s. 83. Vlastní zpracování. 

 

                                                 
vydělí voleným počtem zastupitelů a následně se vynásobí počtem kandidátů ne větším  

než je volený počet členů zastupitelstva. K těmto kandidátním listinám se pak nepřihlíží. Následuje další zjišťování 

výsledků voleb, v případě potřeby se volební klauzule snižuje vždy o 1 %. (Čmejrek, Bubeníček a Čopík, 2010). 
8 Využívání otevřených kandidátních listin umožňuje voliči volit napříč kandidátními listinami. Může hlasovat  

pro jednotlivé kandidáty, pro volební strany nebo využít kombinaci obojího a spojit označení strany a kandidáta 

bez rozdílu příslušnosti k volené straně. (Krejčí, 2006). 
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2.2 Právní vymezení voleb do zastupitelstva obce 

Volby do zastupitelstev obcí někteří autoři (Reif a Schmitt, 1980) označují jako volby druhého 

řádu kvůli jejich jakési „podřadnosti“ oproti volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Základ a podstata voleb jsou obsahem nejen vnitrostátních právních předpisů, 

ale jsou ukotveny i v mezinárodních dokumentech, které jsou podepsány a respektovány  

i mnohými státy.  

Z hlediska mezinárodního podle Antoše (2008) a Krejčího (2006) vychází volby 

v České republice ze tří dokumentů – Všeobecné deklarace lidských práv přijaté roku 1948, 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, jakožto právních 

dokumentů vydaných OSN, a z dokumentu Evropské unie navazující na výše zmíněnou 

Všeobecnou deklaraci lidských práv Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod z roku 1950. Všechny tyto tři dokumenty se primárně zaměřují na lidská práva a shodují 

na právu občanů na svobodné volby s tajným hlasováním. (Antoš, 2008; Krejčí 2006).   

Tajné hlasování, přímé, rovné a všeobecné volební právo na úrovni voleb  

do zastupitelstva obce je též součástí Evropské charty místní samosprávy schválené státy 

Rady Evropy v roce 1985, Česká republika však Chartu přijala za svou až v roce 1999. 

Podepsané státy jsou „přesvědčeny, že toto právo lze nejpříměji vykonávat na místní úrovni“.  

 V legislativě České republiky je volba specifikována blíže a konkrétněji v závislosti 

na tom, které volby nebo část procesu voleb upravují, např. zda se jedná o právo na volbu, 

financování voleb, jejich organizační a technické zajištění, vymezení počtu volených 

zastupitelů atp.   

 „Obecným východiskem vnitrostátní právní úpravy voleb v České republice“ je,  

jak tvrdí Antoš (2008, s. 17), Listina základních práv a svobod. Ta stejně jako mezinárodní 

dokumenty obdobného zaměření poukazuje na přístup k tajným volbám za rovných podmínek.  

 Konkrétněji je územní samospráva a s ní související volba zastupitelů obce zakotvena 

v nejvyšším prvním předpise v České republice - v Ústavě České republiky. Ta v článku 101 

hovoří o tom, že „obec je samostatně spravována zastupitelstvem“, načež článek 102 je 

věnován volbě, kdy „členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva“.  

Samotná volba zastupitelstva obce je upravena volebním zákonem, s tím,  

že je v něm odkazováno na další příslušné zákony upravující danou problematiku, a vyhláškou 

Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení  
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zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vyhláška MV). 

 Počet členů zastupitelstva, pojmy jako starosta obce, zastupitelstvo obce, rada obce  

a další orgány, včetně jejich povinností a pravomocí, vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích).  Pro hlavní město 

Prahu, jakožto pro obec i kraj, platí zvláštní ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hlavním městě Praze). 

 Na všechna tato zákonná právní východiska navazují právní předpisy sekundární 

povahy, a to jsou zejména nařízení vlády a vyhlášky jednotlivých ministerstev.  

2.3 Volební právo  

Volební právo je právo jedince a je vykonáváno s určitou a předem danou přípravou, na určitém 

místě, v určené dny a čase a podle pravidel a normativ určených volebním zákonem. Krejčí 

(2006, s. 91) tvrdí, že „(…) volební výsledek je propočítáván jako hromadný projev vůle členů 

dané skupiny či pospolitosti, který je v čase a prostoru koordinovaný“. Tuto myšlenku podkládá 

tvrzením, že volební právo je vlastně právem „směřujícím ke konkrétnímu užitku s kolektivní 

povahou“ (Krejčí, 2006, s. 91).   

 Cabada a Kubát (2007) rozlišují volební právo objektivní a subjektivní. Objektivní 

volební právo definují jako „souhrn organizačních pravidel a institutů, přijatých formou 

zákona, které zajišťují průběh volebního procesu“ (Cabada a Kubát, 2007, s. 255). Jde tedy o 

organizační naplnění voleb v mezích stanovených příslušnou legislativou. Subjektivní volební 

právo se zase odráží od základních principů voleb (viz podkapitola 2.4), které jsou podstatné 

pro podporu demokracie v zemi.   

 Volební zákon určuje zásady pro právo volit, volební právo aktivní, stejně tak jako  

pro právo být volen, volební právo pasivní.  

 Právo volit je obsaženo ve volebním zákoně v § 4. Vztahuje se na voliče, kteří mají  

na území České republiky v dané obci, městě, městské části, městském obvodu, příp. hlavním 

městě trvalý pobyt, a toto právo je stvrzeno státním občanstvím. Dále se právo volit vztahuje 

na cizince s trvalým pobytem na území České republiky s podmínkou přiznání volebního práva 

mezinárodní úmluvou9. Dalším předpokladem k naplnění volebního práva je dosažení 

plnoletosti voliče, tj. 18 let věku, nejpozději poslední den konání voleb. Právo volit může být 

                                                 
9 Mezinárodní úmluvy jsou součástí Sbírky mezinárodních smluv.  
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omezeno z důvodů uvedených ve volebním zákoně10, který v jednotlivých případech odkazuje 

na příslušnou legislativu.  

 Volební zákon v § 5 rovněž hovoří o právu být volen. V tomto případě platí obdobné 

předpoklady jako o právu volit, tedy splnění podmínky dosažení plnoletosti a omezení.  

Ten, kdo uplatňuje pasivní volební právo, nesmí být podle tohoto paragrafu téhož zákona 

zaměstnancem dané obce, který vykonává přímo státní správu týkající se územní působnosti 

dané obce, a nesmí být též zaměstnancem jmenovaným starostou, primátorem, hejtmanem, 

popř. radou.  

Pro volby do zastupitelstva obce je používán systém poměrného zastoupení někdy 

označovaný také jako proporcionální volební systém (Prorok a Lisa, 2009; Klíma, 1998).  

Jeho teze spočívá v převádění voličských hlasů na mandáty budoucích zastupitelů. Výhodu 

volebního systému poměrného zastoupení lze spatřovat, podle Klímy (1998),  

v jeho proporcionalitě, kdy jsou hlasy víceméně rovnoměrně rozloženy podle zřízených 

volebních obvodů. Nevýhoda zase spočívá ve složitosti při sčítání hlasů a zjišťování výsledků 

voleb.  

2.4 Principy voleb 

Jak již bylo řečeno, v České republice jsou veškeré volby, včetně těch do zastupitelstva obce, 

realizovány na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním. 

„Každý člověk má právo volit a tím se nepřímo podílet na politickém řízení společnosti“ 

(Klíma, 1998, s. 186). Všeobecné volební právo poskytuje voličům rovnost z hlediska rasy, 

původu, barvy pleti, náboženství, národnosti, vzdělání, jazyka, pohlaví, politického  

nebo jiného smýšlení, postavení ve společnosti, příjmů či majetkových poměrů (Krejčí, 2006). 

„Všichni občané jsou si rovni a nikdo nemůže být vyškrtnut z veřejného a politického života“ 

(Cabada a Kubát, 2007, s. 256). Všeobecné volební právo se zjednodušeně řečeno týká všech, 

pouze s omezením věku, způsobilosti a trvalého bydliště. Vždy tomu tak ale nebylo, 

všeobecnost volebního práva nebyla zachována v počátcích voleb do zastupitelstev obcí 

v českých zemích, kdy se volební právo omezovalo jen na majetné muže nebo vrchnosti.    

Každý volič má jeden hlas, každý odevzdaný hlas má stejnou váhu. Rovné volební 

právo zaručuje, že hlasy pro vítězného kandidáta mají stejnou váhu jako hlasy pro kandidáta, 

                                                 
10 Překážkami ve výkonu volebního práva jsou podle § 4 volebního zákona: omezení svobody z důvodu výkonu 

trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti, omezení osobní svobody, výkon základní nebo náhradní vojenské 

služby, příp. služba vojáka z povolání v zahraničí. 
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kterému počet hlasů ke zvolení do zastupitelstva obce nestačil. Dříve nebyla rovnost volebního 

práva uplatňována, hlas měl váhu podle výše odvedených daní. 

Volič volí osobně a sám za sebe, volba probíhá bez účasti kohokoliv jiného. 

Respektování přímosti volebního práva je zaručeno přenosnými volebními urnami  

pro nemohoucí nebo nemocné, kteří o jejich zprostředkování mohou požádat příslušný obecní 

úřad. V případě voleb do zastupitelstva obce je následná volba starosty a místostarostů 

realizována nepřímo.  

„Všeobecné, rovné a přímé volební právo se v demokratických zemích uskutečňuje 

tajným hlasováním“ (Klíma, 1998. s. 189). Každý volič má právo na soukromí při volbě  

a nezveřejňování svého rozhodnutí bez jakéhokoliv ovlivňování třetí stranou. Ve všech 

volebních místnostech je pro účely naplnění tajného hlasování vyhrazené místo za plentou.  

Ze svého výběru se nemusí volič nikomu zpovídat, je pouze v jeho kompetenci. 

Při naplnění těchto čtyřech předpokladů jsou volby považovány za svobodné. Cabada a 

Kubát (2007, s. 252) na základě zprávy Commonwealthské parlamentní asociace tvrdí, že 

„svobodné volby jsou procesem, ve kterém jsou respektována lidská práva a svobody  

a především svoboda slova, shromažďování a takřka neomezená možnost registrovat se jako 

volič nebo jako kandidát“. 

2.5 Zajištění a organizace voleb do zastupitelstva obce 

Antoš a Wintr (2010, s. 38) tvrdí, že v případě voleb do zastupitelstva obce se nejedná  

„o jednolité volby s jednotným výsledkem, nýbrž o tisíce zcela samostatných voleb, které mají 

(s trochou nadsázky) společný jen termín konání (…)“. Zajištění a organizace voleb  

do zastupitelstva obce tak probíhá jednotlivými obcemi zvlášť na základě společně platné 

legislativy zakotvené zejména ve volebním zákoně. Přehled obsahu volebního zákona je náplní 

Přílohy č. 1. 

Blíže se bakalářská práce věnuje volebním orgánům, druhům voleb a v neposlední řadě 

specifikuje volební obvod a okrsek.  

2.5.1 Volební orgány 

Volební orgány, stejně jako jejich postavení, kompetence, práva a povinnosti, stanovuje volební 

zákon. 

Nejvyšším orgánem na úrovni voleb do zastupitelstva obce je Státní volební komise, 

která koordinuje celý volební proces počínaje přípravou a organizací a konče samotným 

průběhem a vyhlášením výsledků voleb.  
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 Ministerstvo vnitra, zaštiťující veřejnou správu v České republice, je ústředním 

orgánem voleb do zastupitelstva obce. Mimo jiné zajišťuje tisk volebních materiálů  

a další technické zabezpečení voleb, na záležitosti okolo voleb dohlíží a řeší případné stížnosti. 

 Zpracování a vyhodnocení výsledků voleb zabezpečuje Český statistický úřad. Školí 

také vybrané členy okrskových volebních komisí a jeho zaměstnanci mají právo být přítomni 

při sčítání hlasů.  

 Kontrolu průběhu hlasování ve volebních místnostech a ukládání případných pokut je 

v kompetenci příslušného krajského úřadu.  

 Pověřený obecní úřad projednává a registruje kandidátní listiny obcí, které spadají  

do jeho územního obvodu, a losuje pořadí volebních stran na kandidátních listinách. Rovněž 

zajištuje tisk hlasovacích lístků pro svůj územní obvod, kontroluje průběh hlasování a sčítání 

hlasů, vyhlašuje výsledky voleb a zabezpečuje archivaci volebních dokumentů.  

 Samotné zajištění volební místnosti, včetně materiálního i personálního vybavení, 

vedení seznamu voličů a další organizace voleb je náplní příslušného obecního úřadu.   

 V kompetenci starosty je stanovení stálých volebních okrsků, informování voličů o datu 

a čase konání voleb, zabezpečení distribuce hlasovacích lístků do poštovních schránek voličům, 

určení počtu členů okrskové volební komise11 a další.  

 Okrsková volební komise dohlíží a zajišťuje samotný průběh volby. V náplni práce má 

sčítání hlasů a vyhotovování zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Členem okrskové volební 

komise se může stát každý, kdo dosáhl plnoletosti, je občanem se státní příslušností České 

republiky a v dané obci nekandiduje do zastupitelstva.  

2.5.2 Druhy voleb  

Volby do zastupitelstva obce vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich 

plánovaným konáním. Třicátým dnem před koncem funkčního období členů zastupitelstva obce 

začíná lhůta pro konání řádných voleb.  

Z různých důvodů uvedených ve volebním zákoně mohou být vyhlášeny nové, 

dodatečné nebo opakované volby konané podle tohoto zákona.  

Nové volby do zastupitelstva obce vyhlašuje ministr vnitra na návrh starosty obce,  

která nesplňuje předpoklady pro zasedání zastupitelstva. Jedním z důvodů je pokles členů 

zastupitelstva o více než polovinu vzhledem k určenému počtu nebo pokles pod hranici 5 členů 

zastupitelstva, přičemž nejsou určeni náhradníci. Dalším důvodem k vyhlášení nových voleb je 

                                                 
11 Počet členů okrskové volební komise je stanoven podle počtu voličů v daném volebním okrsku. Minimální počet 

členů je šest, výjimkou jsou volební okrsky do 300 obyvatel, kdy může být počet členů snížen na čtyři. 
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vznik nové obce, nové městské části nebo obvodu.  V zákoně o obcích jsou uvedeny další 

důvody pro vyhlášení nových voleb, jedním z nich je i neschopnost zastupitelstva se usnášet  

po dobu delší než 6 měsíců.  

Počet kandidátů na kandidátních listinách musí vždy převyšovat poloviční většinu členů 

zastupitelstva obce, ve které k volbě dochází. Není-li splněn tento předpoklad, volby se v této 

obci nekonají a ministr vnitra vyhlašuje dodatečné volby. Ty se konají do 30 dnů od zveřejnění 

výsledků řádných voleb Státní volební komisí.  

Navrhovatelem se podle volebního zákona rozumí „každá osoba zapsaná do seznamu 

ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž 

kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva“. Ten může podat 

návrh na neplatnost hlasování, volby kandidáta nebo celých voleb, pokud se domnívá, že nebylo 

jednáno podle platné legislativy a byl porušen volební zákon. V tomto případě vyhlásí ministr 

vnitra opakované volby do 30 dnů od zveřejnění výsledků voleb původních. Opakované volby 

mohou být vyhlášeny také z důvodu chybného vyplnění nebo neodevzdání zápisu o průběhu  

a výsledku hlasování.  

Ve volbách nových, dodatečných nebo opakovaných jsou členové zastupitelstva voleni 

pouze na zbývající část původního čtyřletého funkčního období.   

2.5.3 Volební obvod a okrsek 

Území obce tvoří volební obvod, do kterého je zastupitelstvo voleno, s tím, že pro účely voleb  

je povoleno v obci vytvořit více volebních obvodů. Rozdělení obce na více volebních obvodů 

se týká především větších měst, kde je zastupitelstvo voleno např. do jednotlivých městských 

částí. Městská část tvoří jeden volební obvod a nemůže být rozdělena na více obvodů.  

 Volební zákon připouští rozdělení obce na více volebních obvodů s tím,  

aby se v každém volil určitý počet členů zastupitelstva. K tomu dochází zejména z důvodů 

geografických, kdy samostatnými obvody jsou např. odlehlé a okrajové části obce  

nebo vzdálená sídla. Samostatné volební obvody mohou být vytvářeny pro větší 

reprezentativnost zvoleného zastupitelstva a zastoupení členů v něm i z těchto odlehlých, 

vzdálených nebo okrajových částí obce. Sčítání hlasů ČSÚ probíhá pro každý volební obvod 

odděleně. Vymezení rozdělení na dílčí volební obvody je řazeno do třech velikostních skupin 

podle počtu obyvatel obce a počtu zastupitelů (viz Tab. 2.2). Pro obce, které spadají  

do kategorie do 10 000 obyvatel, je přípustné volit nejméně 5 členů zastupitelstva v každém 

volebním obvodu, pro obce s počtem obyvatel v rozpětí 10 001 – 50 000 je to nejméně 7 členů 

zastupitelstva a pro obce nad 50 001 obyvatel včetně je to 9 a více členů zastupitelstva. 
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Tab. 2.2 Rozdělení obce na dílčí volební obvody podle počtu obyvatel s podmínkou minimálního počtu 

volených zastupitelů  

Počet obyvatel Do 10 000 10 001 – 50 000 Nad 50 001 

Počet volených zastupitelů 

v jednom volebním obvodu 
5 7 9 

Zdroj: Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Vlastní úprava.  

 

 Zákon o obcích určuje velikost voleného zastupitelstva podle velikosti obce odvíjející 

se od počtu obyvatel. Pro tyto účely je zákonem o obcích určeno šest velikostních kategorií 

obce s vymezením nejmenšího a největšího možného počtu členů zastupitelstva (viz Tab. 2.3). 

Výjimkou je hlavní město Praha, které se řídí zákonem o hlavním městě Praze, a má určeny 

vlastní počty volených zastupitelů. Nejmenší a největší možné počty členů zastupitelstva  

jsou zákonem o obcích stanoveny lichým číslem, ačkoli není ustanoveno lichý počet dodržovat. 

Přesto většina obcí lichý počet zachovává a volí ho z důvodu ulehčení rozhodnutí  

při nerozhodném hlasování ve věcech obecních.  

 

Tab. 2.3 Počet členů volených zastupitelů obce podle počtu obyvatel  

Počet obyvatel Do 500 
501 –  

3 000 

3 001 –  

10 000 

10 001 –  

50 000 

50 001 – 

150 000 

150 001 

a více 

Počet 

volených 

zastupitelů 

5 - 15 7 - 15 11 – 25 15 - 35 25 - 45 35 - 55 

Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Vlastní úprava.  

  

Volební okrsky jsou dílčí části volebního obvodu. Jsou vytvářeny pro snadnější 

orientaci a přístup občanů k volbám s následným odevzdáním hlasovacích lístků a sčítání hlasů.  

Výběr volebního okrsku a konkrétní volební místnost a jejich následné zanesení údajů  

do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí je v kompetenci starosty obce.  

Volební zákon doporučuje volební okrsky vytvářet pro přibližně 1 000 voličů  

a pro vzdálenější místa obce s menším počtem obyvatel zvlášť. V České republice  

bylo k 6. 3. 2014 evidováno 14 802 volebních okrsků (Státní správa zeměměřičství a katastru, 

online).  
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2.6 Financování voleb do zastupitelstva obce  

Financování voleb do zastupitelstev obcí probíhá prostřednictvím zprostředkovaných 

finančních vztahů ze státního rozpočtu skrz jednotlivé krajské úřady do rozpočtů obcí (Peková, 

Pilný a Jetmar, 2005). 

 Peněžní prostředky rozdělované obcím na financování voleb do zastupitelstva obce  

jsou vyčleněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky. 

Ministerstvo vnitra České republiky sestavuje podklady pro Ministerstvo financí,  

které potřebné finanční prostředky uvolní krajských úřadům a Magistrátu hlavního města 

Prahy. Krajské úřady a Magistrát následně tyto finance podle potřeby rozdělí jednotlivým 

obcím náležících do jejich správního odvodu. Princip přerozdělování peněžních prostředků 

v rámci voleb do zastupitelstva obce je zobrazen na Obr. 2.4. (Ministerstvo vnitra, online). 

 

Obr. 2.4 Financování voleb do zastupitelstev obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR online. Vlastní úprava. 

 

Použití peněžních prostředků ze státního rozpočtu upravuje směrnice Ministerstva 

financí o postupu obcí a krajů při financování voleb MF-62 970/2013/12-1204  

ze dne 19. prosince 2013 (dále jen směrnice MF). Za náklady spojené s volbami  

do zastupitelstev obcí se podle této směrnice považují „výdaje v rozsahu nezbytně nutném  

Ministerstvo financí 

Státní rozpočet 

- kapitola Všeobecná pokladní správa 

 

 

 

 

Podklady 

Magistrát hl. m. Prahy Jednotlivé krajské úřady 

Ministerstvo vnitra 

Jednotlivé obecní úřady Jednotlivé úřady městských částí 

Přerozdělování finančních prostředků 
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pro organizačně technické zabezpečení voleb“. Z poskytnuté dotace lze hradit organizačně 

technické vybavení volebních místností, jako jsou kancelářské potřeby, poštovní poplatky, 

instalace a provoz výpočetní techniky, dopravné zabezpečované obcemi, dále pak cestovné 

členů okrskové volební komise a dalších osob podílejících se na přípravě voleb, vybavení 

volebních místností plentami, platy zaměstnanců a jiných osob podílejících se na přípravě 

voleb, distribuce hlasovacích lístků voličům, občerstvení členů okrskové volební komise nebo 

zajištění telefonního spojení do volebních místností. Všechny tyto výdaje jsou omezeny 

legislativou a jsou zaznamenávány podle druhového třídění rozpočtové skladby na položky 

stanovené vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Nejčastěji používané položky jsou následující: 

 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

 5019 – Ostatní platy, 

 5021 – Ostatní osobní výdaje, 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení, 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 

 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, 

 5156 – Pohonné hmoty a maziva, 

 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací, 

 5169 – Nákup ostatních služeb, 

 5173 – Cestovné, 

 5175 – Pohoštění. 

2.7 Volební proces dle časového harmonogramu 

Volební proces začíná, jak již bylo řečeno, vyhlášením voleb prezidentem republiky nejpozději 

90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení je uveřejněno ve Sbírce zákonů. Celý volební proces  

se odvíjí od stanovisek daných volebním zákonem, které Ministerstvo vnitra shrnulo  

do „Harmonogramu úkolů a lhůt“, (Ministerstvo vnitra, online).  

Nejpozději 85 dnů před konáním voleb zveřejní12 pověřený obecní úřad seznam 

obecních úřadů, kde jsou zřízeny nejméně dva odbory, kterým se kandidátní listiny předávají 

přímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny postupují příslušnému obecnímu úřadu. 

                                                 
12 Zveřejňování informací týkajících se voleb probíhá skrze úřední desky, webové stránky obcí a dalšími způsoby, 

které jsou pro danou obci obvyklé.  
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Registrační úřady13 zveřejní potřebné počty podpisů na peticích týkajících se nezávislých 

kandidátů nebo sdružení nezávislých kandidátů. Zastupitelstvo obce vytvoří volební obvody, 

pokud to velikost anebo členění obce vyžaduje.  

Starosta obce do dvou dnů od vytvoření volebních obvodů zveřejní jejich seznam  

na úřední desce obce. Na seznamu je mimo jiné uveden také počet členů voleného zastupitelstva 

a potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty, případně sdružení nezávislých 

kandidátů. 

 Do 66 dnů před konáním voleb předají volební strany prostřednictvím zmocněnce 

kandidátní listiny, které je registrační úřad povinen přezkoumat nejpozději do 60. dne  

před konáním voleb. V této lhůtě lze na kandidátních listinách doplňovat další kandidáty  

nebo měnit jejich pořadí.  

 Nejpozději den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin předává registrační 

úřad ČSÚ kopie podaných kandidátních listin. Může tak činit i průběžně. 

 Šedesát dnů před volbami starosta obce stanoví minimální počet členů okrskové volební 

komise. 

 Následuje případné odstranění závad na kandidátních listinách, vyškrtnutí kandidátů  

a informování starostů o registraci kandidátních listin. 

 Přibližně 40 dnů před volbami starosta obce jmenuje zapisovatele okrskové volební 

komise a obsazuje případná neobsazená místa v komisi, která neobsadili delegovaní zástupci 

volebních stran.  

 V kompetenci starosty je vyjma svolání prvního zasedání okrskové volební komise 

nejpozději 21 dnů před volbami i uveřejnění oznámení o době a místu konání voleb 15 dnů  

před jejich konáním. Starosta taktéž vyhrazuje plochu pro vylepení volebních plakátů. 

 Zveřejňování předvolebních průzkumů je zakázáno 3 dny před volbami a propagace 

kandidátů či volební strany ve dnech konání voleb v objektu umístěné volební místnosti.   

 Hlasovací lístky je nutno doručit voličům nejpozději 3 dny před volbami a 2 dny  

před jejich konáním obecní úřad uzavře stálý seznam voličů. Okrskovým volebním komisím  

jsou hlasovací lístky dodány den před volbami.  

 Volební zákon stanovuje volební dny na pátek od 14:00 do 22:00 hodin a na sobotu  

od 8:00 do 14:00 hodin. V průběhu těchto dní probíhá samotná volba zastupitelů obce 

poměrným volebním systémem. Volbu kontroluje příslušný pověřený obecní úřad a krajský 

úřad. 

                                                 
13 Registračním úřadem se podle volebního zákona rozumí obecní úřad, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory,  

nebo pověřený obecní úřad. 
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 Zjišťování výsledků voleb probíhá bezprostředně po uzavření volebních místností. 

Členové okrskové volební komise zjistí celkový počet osob, které volily ze seznamu voličů  

a sečte vydané a odevzdané úřední obálky. Z vysypaného obsahu volebních uren členové vytřídí 

nepřípustný obsah14 a zjistí počet úředních obálek pro volby do zastupitelstva obce. Při otevírání 

úředních obálek členové okrskové volební komise kontrolují platnost hlasů15. Sčítání platných 

hlasů probíhá podle Pokynů pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného 

systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí vydaných ČSÚ. Komise 

zhotoví ve dvojím vyhotovení zápis o průběhu a výsledku hlasování, jedno pak určený člen 

komise doručí na příslušné přebírací místo pracovníkům ČSÚ, kteří zjistí podíly z odevzdaných 

hlasů a výsledky předají příslušnému registračnímu úřadu, jež výsledky voleb zveřejní na 

úřední desce.  

 Časový harmonogram týkající se kompetencí a povinností jednotlivých orgánů  

je uveden v Příloze č. 2. 

  

                                                 
14 Volně vhozené hlasovací lístky, jiné úřední obálky než ty určené pro volby do zastupitelstva obce a další 

písemnosti a předměty. 
15 Neplatný hlasovací lístek je ten, který není na předepsaném tiskopise, je přetržený nebo nevložený do platné 

úřední obálky.  



22 

 

3 ZABEZPEČENÍ VOLEB VE MĚSTĚ 

3.1 Město Hlučín 

Město Hlučín leží ve východní části České republiky a náleží do celku zvaného Hlučínsko 

nacházející se mezi Opavou, Ostravou a polskými hranicemi. Označení Hlučínsko se začalo 

používat teprve po 1. světové válce.  

Oblast Hlučínska byla osídlena už v dobách lovců mamutů před 150 tisíci lety. Výrazný 

rozvoj, především co se počtu obyvatel týče, nastal až ve 13. století za dob vlády rodu 

Přemyslovců zejména díky kolonizaci území. Třicetiletá válka mezi roky 1618 a 1648 

znamenala pro Hlučínsko vypálení některých obcí a zredukování obyvatelstva. Za vlády Marie 

Terezie bylo Hlučínsko spolu se Slezskem roku 1742 odtrženo od České koruny a na dalších 

téměř 180 let se stalo součástí Pruska. Vzhledem k okrajové poloze Hlučínska v Prusku nebyla 

tato část dostatečně hospodářsky rozvinutá. Rozvoj oblast zaznamenala  

až na přelomu 18. a 19. století, kdy docházelo v oblasti nedalekého Landeku k rozmachu 

báňského a hutního průmyslu a mnoho zdejších obyvatel zde našlo pracovní uplatnění. V roce 

1920 došlo k navrácení Hlučínska jako jediné z odtržených částí zpět k českým zemím, 

Československé republice. V době 2. světové války bylo Hlučínsko jako okrajová hraniční část 

Československa opět odtrženo od zbytku vzniklého Protektorátu Čech a Moravy a na léta 1938 

až 1945 se stalo součástí Německé říše. (Brabcová, 1995). 

Historie samotného města Hlučína sahá do druhé poloviny 13. století, kdy bylo 

pravděpodobně roku 1256 založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. a získalo městská 

práva16. Název Hlučín je odvozen od slova „hlučí“ kvůli výskytu hlohu. Původně bylo město 

Hlučín poddanským městem náležícím právě k Landeku a sloužilo jako spojnice v půli cesty 

mezi Opavou a Ostravou na tehdejší obchodní stezce mezi těmito městy a Bohumínem. 

V příštích sedmi následujících stoletích změnilo město řadu majitelů a prodělalo mnoho požárů. 

Byly vystavěny a zase svrženy kamenné hradby okolo města, postaveno bylo několik kostelů  

a synagoga, také školy, gymnázium, hasičská zbrojnice, poliklinika i železniční trať. (Kladiwa, 

2006). 

V současné době náleží město Hlučín do regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 

Moravskoslezského kraje, euroregionu Silesia a v neposlední řadě je součástí okresu Opava. 

Dále je město Hlučín jedním ze sedmadvaceti členů Sdružení obcí Hlučínska17. Město tvoří  

                                                 
16 Městské právo znamená, že měšťané čili obyvatelé města měli zvláštní právní postavení, odlišné od postavení 

venkovského lidu (Kladiwa, 2006). 
17 Sdružení bylo vytvořeno ke spolupráci a prohloubení vztahů mezi členskými obcemi při řešení otázek 

v oblastech školství, vzdělání, kultury, pozemních komunikací a dalších (Hlučínsko, online).  
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tři městské části – Bobrovníky s rozlohou katastrálního území 249 ha, Darkovičky s rozlohou 

katastrálního území 137 ha a Hlučín s rozlohou katastrálního území 1 721 ha (Regionální 

informační servis, online). Celková výměra katastrálního území města Hlučína je tedy 2 113 ha 

(Hlučín, online). 

Od roku 2003 je město Hlučín podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.,  

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,  

ve znění pozdějších předpisů, jednou z dvaadvaceti obcí s rozšířenou působností 

v Moravskoslezském kraji. Státní správu v přenesené působnosti z pozice obce s rozšířenou 

působností vykonává město Hlučín pro 15 obcí náležících do jeho správního obvodu podle 

vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Obce, které náleží do správního obvodu města Hlučína jakožto obce s rozšířenou 

působností, jsou zobrazeny na Obr. 3.1. Počet obyvatel a rozloha katastrálního území 

jednotlivých obcí jsou uvedeny v Tab. 3.2, z které vyplývá, že celkový počet obyvatel v těchto 

obcích je 40 284 k roku 2014. Celková rozloha katastrálních území týchž obcí  

je pak 165,32 km2. 
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Obr. 3.1 Správní obvody města Hlučína 

 

Zdroj: Administrativní mapa správního obvodu města Hlučína k 1. 1. 2005. ČSÚ online. 
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Tab. 3.2 Obce ve správní obvodu obce s rozšířenou působností – města Hlučína 

Název obce Počet obyvatel Katastrální výměra v km2 

Bělá 668 2,86 

Bohuslavice 1 681 15,33 

Darkovice 1 343 5,14 

Děhylov 679 5,08 

Dobroslavice 756 7,24 

Dolní Benešov 4 116 14,81 

Hať 2 546 15,75 

Hlučín 14 042 21,14 

Kozmice 1 881 10,87 

Ludgeřovice 4 777 10,82 

Markvartovice 1 933 6,79 

Píšť 2 104 15,68 

Šilheřovice 1 595 21,65 

Vřesina 1 580 6,89 

Závada 583 5,27 

Celkem 40 284 165,32 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2014, ČSÚ online. Vlastní zpracování.  

 

Vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období 1998 – 2014 ve městě Hlučíně se mírně 

snižovat, nikdy však nepřekročil hranici 14 000 obyvatel. Úbytky obyvatel byly v řádech 

několika stovek, nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán na konci roku 2000  

s 14 627 obyvateli, nejnižší zase v roce 2013, kdy bylo k trvalému pobytu ve městě Hlučíně  

k 31. 12. přihlášeno 14 042 obyvatel. Co se částí města Hlučína týče, k poslednímu sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011 měly Bobrovníky 1 336 obyvatel, Darkovičky 1 338 obyvatel a Hlučín 

měl 11 243 obyvatel (ČSÚ, online). 

3.2 Samostatná a přenesená působnost města 

Podle zákona o obcích je obec „základním územním samosprávným společenstvím občanů; 

tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce“. Zákon o obcích určuje obce 

veřejnoprávními korporacemi hospodařícími svým jménem s vlastním majetkem a na vlastní 

odpovědnost. Zákon dále ukládá obcím povinnost pečovat o rozvoj obce a své občany, to vše 

ve veřejném zájmu.  



26 

 

„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů 

obce, pokud nejsou zákonem svěřeny státu, krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost 

orgánů obce“ (Koudelka, 2007, s. 124). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony 

a obecně závaznými vyhláškami (Průcha, 2011). Městu Hlučínu přísluší výkon samostatné 

působnost na základě § 7, § 8 a § 35 zákona o obcích, kterou vykonává zejména zastupitelstvo 

města podle § 84, § 85 a rada města podle § 102 zákona o obcích. Koudelka (2007) shrnul úkoly 

v rámci přenesené působnosti obce následovně: 

 hospodaření obce, 

 nabývání, zcizení a zatěžování majetku obce,  

 poskytování a přijímání půjček, 

 vydávání komunálních dluhopisů, 

 tvorba a schvalování programu rozvoje územního obvodu obce, 

 tvorba a schvalování rozpočtu obce, 

 tvorba a schvalování závěrečného účtu obce, 

 přezkoumání hospodaření, 

 spolupráce s jinými obcemi,  

 vydávání obecně závazných vyhlášek,  

 návrh změn katastrálního území uvnitř obce, změny hranic obce, slučování obcí, 

 zavedení místních poplatků, 

 zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol a jiných vzdělávacích 

institucí, 

 zřizování jednotky dobrovolných hasičů a další.  

 

Státní správa svěřená státem a vykonávaná jménem státu je přenesenou působností 

obce. Podle míry přenesené působnosti jsou dle Koudelky (2007) rozlišovány:  

 obce (obce 1. stupně přenesené působnosti), 

 obce s matričním úřadem, 

 obce se stavebním úřadem, 

 obce s pověřeným obecním úřadem (obce 2. stupně přenesené působnosti), 

 obce s rozšířenou působností (obce 3. stupně přenesené působnosti).  

 

Přenesená působnost náleží městu Hlučínu podle § 7 a § 61 a následujících zákona  

o obcích. Město Hlučín je obcí s rozšířenou působností (viz výše) a výkon státní správy 
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v přenesené působnosti provádí pro obce patřící do jeho správního obvodu (viz Tab. 3.2).  

Za výkon přenesené působnosti náleží městu Hlučínu příspěvek, jehož výši stanoví příloha 

zákona o státním rozpočtu České republiky podle míry přenesené působnosti a velikosti 

správního obvodu. Pro rok 2014 to byla Příloha č. 8 k zákonu č. 475/2013 Sb., o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Příspěvek však nepokrývá plnou výši nákladů města, proto musí i tuto část své působnosti 

město hradit ze svého vlastního rozpočtu.  

3.3 Orgány města Hlučína 

3.3.1 Zastupitelstvo města 

Vrcholným orgánem města Hlučína je zastupitelstvo, které tvoří, včetně starosty  

a místostarosty, 21 členů18. „Zastupitelstvo obce je přímo voleným samosprávným 

zastupitelským orgánem obce“ (Průcha, 2011, s. 63). Je zároveň jediným orgánem obce,  

který je explicitně uveden v Ústavě České republiky. Jeho zasedání jsou veřejná, občané  

o jejich konání musí být včas informováni19 a o zasedání se pořizuje zápis (Horzinková  

a Novotný, 2008). Podle zákona o obcích probíhají zasedání zastupitelstva nejméně jednou  

za 3 měsíce20. Zákon o obcích ukládá zastupitelstvu obce pravomoci v rámci samostatné 

působnosti obce, kterými jsou: 

 schvalování programu rozvoje města,  

 schvalování rozpočtu města, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek,  

 zřizování příspěvkových organizací obce21, 

 zřizování, případně zrušení výborů, 

 zřizování, případně zrušení obecní policie, 

 zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů obce, 

                                                 
18 Zastoupení zvolených členů zastupitelstva města Hlučína pro volební období 2014 – 2018 je podle adresy jejich 

trvalého bydliště následující: část Bobrovníky má 4 zastupitele, část Darkovičky má 3 zastupitele a část Hlučín má 

14 zastupitelů. Z toho vyplývá, že menší části Bobrovníky a Darkovičky mají větší zastoupení na celkovém počtu 

členů zastupitelstva města Hlučína než největší část Hlučín. Zájmy okrajových částí města Hlučína jsou tak hájeny 

a dalo by se říct, že zájmy těchto okrajových částí by mohly být prosazovanější než zájmy části Hlučína.  
19 Podle zákona o obcích informuje MÚ Hlučín o plánovaném zasedání zastupitelstva nejpozději 7 dnů  

před jeho konáním a zveřejní program zasedání na úřední desce města a na webových stránkách města.  
20 Plánované termíny zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Hlučína ve volbách 2014 na rok 2015 jsou 

následující: 10. března 2015, 9. dubna 2015, 18. června 2015, 17. září 2015, 19. listopadu 2015  

a 17. prosince 2015. 
21 Zastupitelstvo města Hlučína je rovněž zřizovatelem třinácti příspěvkových organizací, které zahrnují základní 

a mateřské školy, dům dětí a mládeže, kulturní centrum, muzeum a sportovně rekreační areál.   
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 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

 rozhodování o spolupráci s jinými obcemi a o formě této spolupráce22 a další. 

 

Zastupitelstvo rovněž ze svých řad volí starostu a místostarostu23 města. Zastupitelstvo 

může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají své návrhy  

a stanoviska (Káňa, 2007). Výbory tvoří lichý počet členů scházející se podle potřeby. 

Zastupitelstvo města Hlučína zřizuje šest výborů, z nichž jsou dva zřízeny povinně – kontrolní 

a finanční, a další 4 jsou osadní - Bobrovníky, Darkovičky, Rovniny sídliště a OKD (Hlučín, 

online). Finanční výbor kontroluje hospodaření jak majetkové tak finanční, kontrolní výbor 

zase kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady (Horzinková a Novotný, 2008). Osadní 

výbory jsou zřízeny pro čtyři části města Hlučína kvůli řešení záležitostí týkajících se těchto 

oblastí.  

3.3.2 Rada města 

Výkonným orgánem města Hlučína je sedmičlenná rada města. Je podřízena zastupitelstvu  

a tvoří ji kromě starosty a místostarosty dalších 5 členů volených z řad zastupitelstva. Členové 

se schází podle potřeby a jejich jednání jsou neveřejná. Rada plní zejména „úkoly směřující 

k zajištění samosprávného chodu a rozvoje obce, vymezených výslovně v zákoně o obcích  

a zpravidla navazujících bezprostředně na činnost zastupitelstva obce, rada obce v rámci 

samostatné působnosti déle plní některé další vlastní výkonné úkoly stanovené jí zákony“ 

(Průcha, 2011, s. 68). Rada města mimo jiné: 

 zabezpečuje hospodaření města,  

 vydává nařízení města,  

 ukládá sankce a pokuty, 

 schvaluje organizační řád MÚ, 

 kontroluje plnění úkolů MÚ, 

 stanovuje rozdělení pravomocí na MÚ, 

 zřizuje a ruší odbory a oddělení MÚ, 

 na návrh tajemníka MÚ jmenuje a odvolává vedoucí odborů a další.   

Rada města Hlučína zřizuje deset komisí: Komise dopravní, Komise výstavby a rozvoje 

města, Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže, Komise pro regeneraci městské 

                                                 
22 Město Hlučín je členem Sdružení obcí Hlučínska. 
23 Současným starostou města Hlučína pro období 2014 – 2018 je Mgr. Pavel Paschek, místostarostkou je pro 

stejné období paní Blanka Kotrlová. 
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památkové zóny, Komise pro zaměstnání a podporu podnikání, Komise kulturní, Komise  

pro školství a vzdělávání, Komise sociální, Povodňová komise, Komise sociálně-právní 

ochrany dětí. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, stejně jako Povodňová komise je 

zřízena z titulu obce s rozšířenou působností. (Hlučín, online). 

3.3.3 Starosta města 

Starosta města Hlučína jednak zastupuje město navenek, stojí v čele městského úřadu a dále 

plní úkoly stanovené mu zákonem o obcích i dalšími právními předpisy. Na základě zákona  

o obcích například: 

 svolává a řídí zasedání zastupitelstva, 

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,  

 odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce, 

 rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřené mu radou města. 

Starosta města Hlučína je rovněž předsedou Povodňové komise. 

3.3.4 Městský úřad 

Činnost městského úřadu řídí tajemník jmenovaný starostou po souhlasu krajského úřadu  

a je zaměstnancem úřadu. „Tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu 

v samostatné i přenesené působnosti“ (Horzinková a Novotný, 2008, s. 155). Tajemnice  

MÚ Hlučín24 řídí činnost třinácti odborů (viz Tab. 3.3). Celkový počet zaměstnanců města 

Hlučína zařazených do městského úřadu je 96. Největším odborem, co se počtu zaměstnanců 

týče, je Odbor vnitřních věcí, nejmenším zase Odbor živnostenský úřad. Odbor výstavby  

je tvořen oddělením územního plánování a památkové péče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Tajemnicí MÚ Hlučín je Ing. Jiřina Pudichová.  
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Tab. 3.3 Odbory MÚ Hlučín s počty zaměstnanců 

Název odboru Počet zaměstnanců 

Odbor vnitřních věcí 13 

Odbor informatiky 4 

Odbor právní 6 

Odbor správních agend 8 

Odbor financí 8 

Odbor výstavby 8 

Odbor školství a kultury 4 

Odbor investic a správy městského majetku 9 

Odbor městského majetku 4 

Odbor životního prostředí a komunálních služeb 8 

Odbor živnostenský úřad 3 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 10 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 11 

Zdroj: Hlučín online. Vlastní zpracování. 

 

Město Hlučín je rovněž zřizovatelem složek Sboru dobrovolných hasičů Hlučín, 

Bobrovníky, Darkovičky podléhající zákonu č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Městské policie 

podléhající zákonu České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů. Městská policie města Hlučína byla zřízena v roce 1992 z titulu samostatné 

působnosti města k ochraně bezpečnosti občanů a majetku a k dohlížení na plnění obecně 

závazných vyhlášek a nařízení města. (Hlučín, online). 

3.4 Zajištění a organizace voleb ve městě 

3.4.1 Organizačně technické úkoly pověřeného obecního úřadu 

MÚ Hlučín v rámci přenesené působnosti vykonává pro účely voleb do zastupitelstva města 

funkci pověřeného obecního úřadu podle § 12 volebního zákona. Z pozice pověřeného obecního 

úřadu provádí technické a organizační zabezpečení pro obce, které náleží do jeho územního 

obvodu (viz Obr. 3.1). 

Výjimkou jsou obce, které do územního obvodu města Hlučína patří, tj. Dolní Benešov 

a Ludgeřovice, podle volebního zákona však spadají pod § 13 věnující se obecním úřadům  

v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory.  



31 

 

Stěžejní část organizačního a technického zabezpečení voleb do zastupitelstev v obcích 

patřících do územního obvodu města Hlučína zajišťuje Odbor správních agend (dále jen OSA). 

Na přípravě výsledků voleb a na následném zpracování výsledků se podílí Odbor informatiky 

(dále jen OI) ve spolupráci s ČSÚ. 

Projednávání a registrace kandidátních listin podle § 12 odst. 1 písm. a) volebního 

zákona pro obce spadající do územního obvodu města Hlučína, jehož MÚ pro tyto účely působí 

jako registrační úřad, probíhá na OSA v zákonné lhůtě podle § 21 a § 22 volebního zákona 

nejpozději do 16:00 hodin 66 dnů před konáním voleb. V této zákonné lhůtě mohou volební 

strany předkládat kandidátní listiny s patřičnými náležitostmi25 registračnímu úřadu  

k přezkoumání do 60 dnů před volbami. Registrační úřad kontroluje údaje na kandidátních 

listinách s údaji uvedenými v informačním systému evidence obyvatel, případně v základním 

registru obyvatel. V případě zjištění nedostatků vyzve registrační úřad zmocněnce k opravě 

údajů a odstranění zjištěných závad. Registraci kandidátních listin, tzn. vyhotovení rozhodnutí 

o registraci kandidátní listiny, zveřejní registrační úřad vyvěšením na úřední desku MÚ Hlučín 

a zasláním zmocněncům volebních stran. Po uplynutí tří dnů od vyvěšení rozhodnutí na úřední 

desce se rozhodnutí o registraci považuje za doručené.  

Ve shodě s § 12 odst. 1 písm. b) volebního zákona zasílá registrační úřad datovou zprávu 

starostům obcí s přesnými názvy volebních stran, které náleží do územního obvodu města 

Hlučína, o registraci kandidátních listin v dané obci, a to nejpozději 48 dnů před konáním voleb.  

Podle § 12 odst. 1 písm. c) volebního zákona probíhá po registraci kandidátních listin  

a uplynutí zákonné lhůty pro odvolání losování pořadí volebních stan na hlasovacích lístcích 

pro jednotlivé obce registračním úřadem. Losování je veřejně přístupné a probíhá v obřadní síni 

MÚ Hlučín za přítomnosti tří pověřených zaměstnanců OSA. Objektivnost losování je zajištěna 

§ 7 a § 8 vyhlášky MV, kdy jsou vytvořeny dvě losovací osudí – jedno s přesnými názvy 

volebních stran a druhé se vzestupnou řadou čísel podle počtu volebních stran v příslušné obci, 

pro kterou je pořadí losováno. Výsledky losování následně sdělí registrační úřad ČSÚ  

a ten ho zveřejní na svých webových stránkách.  

 Tisk hlasovacích lístků je zajištěn Ministerstvem vnitra České republiky ve spolupráci 

s firmou Moraviapress, a. s. Za bezchybnost a správnost údajů uvedených na hlasovacích 

                                                 
25 Náležitostmi se podle § 22 volebního zákona rozumí: název zastupitelstva obce, označení volebního obvodu 

(pokud jsou zřízeny), název a typ volební strany (koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů, 

sdružení politických stran, sdružení politických hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů), název politické strany 

nebo politického hnutí. Dále kandidátní listina obsahuje jména a příjmení kandidátů, jejich věk, povolání, část 

obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy  

(příp. údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí, tzn. „bez politické příslušnosti“) a číselné 

pořadí na kandidátní listině. Další náležitosti jsou uvedeny v § 22 volebního zákona.  
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lístcích pro jednotlivé obce spadající do územního obvodu města Hlučína odpovídají 

zaměstnanci OSA, pro které to znamená náročnou kontrolu zhruba 3 000 údajů. Mezi firmou 

Moraviapress, a. s. a OSA MÚ Hlučín probíhá komunikace telefonním spojením  

a prostřednictvím internetového připojení příslušnými webovými stránkami,  

které Maraviapress, a. s. MÚ Hlučín předem sdělí.  

 V souladu s § 12 odst. 1 písm. e) volebního zákona spolupracuje OI MÚ Hlučín s ČSÚ 

a zajišťuje na žádost ČSÚ potřebné technické vybavení (osobní počítače, tiskárny apod.)  

a personální obsluhu především ke zpracování výsledků voleb.  

 Shodně s § 12 odst. 1 písm. f) volebního zákona žádá MÚ Hlučín, resp. OSA, jednotlivé 

obce náležící do jeho správního obvodu, včetně obcí Dolní Benešov a Ludgeřovice,  

o poskytnutí telefonního čísla do všech volebních místností a na jejich základě sestavuje 

seznam telefonních spojení obsahující i přesné adresy volebních místností. Ten následně 

posílá mailovou nebo datovou zprávou Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Seznam 

telefonních spojení do volebních místností je vyvěšen na úřední desce MÚ Hlučín zejména 

kvůli požadavkům o zprostředkování přístupu k přenosným volebním urnám. V současné době 

telefonní komunikace probíhá mobilními telefony.  

 Protokolární předání výsledků voleb předsedy a zapisovateli jednotlivých volebních 

místností pracovníkům ČSÚ a následné úhrnné zpracování a vyhlášení výsledků  

podle § 12 odst. 1 písm. g) probíhá neprodleně po ukončení procesu voleb. Ihned po získání 

výsledků voleb pracovníci MÚ Hlučín vyvěsí výsledky na úřední desku úřadu a zašlou datovou 

zprávu s výsledky voleb jednotlivým obcím.  

 Archivace volební dokumentace na základě § 12 odst. 1 písm. i) volebního zákona 

probíhá z důvodu případného podání návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost volby 

kandidáta nebo na neplatnost celých voleb podle § 60 volebního zákona. Archivace veškeré 

volební dokumentace, včetně pomocných archů při sčítání hlasů, použitých hlasovacích lístků 

a úředních obálek apod., je zabezpečena každou z obcí samostatně.  

 Právo na kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů v příslušných obcích 

podle § 12 odst. 1 písm. j) a k) volebního zákona mají pouze zaměstnanci, kteří mají příslušné 

osvědčení obdržené na základě ověření potřebných znalostí krajským úřadem. Osvědčení mají 

na MÚ Hlučín tři zaměstnanci OSA. Kontrola průběhu hlasování probíhá v namátkově 

vybraných obcích v různém pořadí po oba dny voleb a je zaměřena především na vybavení 

volebních místností a kontrolu hlasování voličů.  
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3.4.2 Organizačně technické úkoly obecního úřadu 

Katastrální území města Hlučína tvoří jeden volební obvod členěný na 12 volebních okrsků 

vymezených podle počtu voličů a dostupnosti v dané oblasti. 

MÚ Hlučín je podle § 14 odst. 1 písm. a) volebního zákona povinen zajistit volební 

místnosti pro okrskové volební komise, jejich vybavení a pracovníky. Jako volební místnosti 

slouží ve městě Hlučíně budovy základních škol, kulturních domů a budova Domu dětí  

a mládeže. Jejich správci nebo určení pracovníci zajistí potřebné vybavení a přístup do budovy. 

Kontrolu budov v době konání voleb v nočních hodinách zaopatřuje Městská policie Hlučín  

ve spolupráci s Policií České republiky.  

Stálý seznam voličů je veden obecním úřadem podle § 14 odst. 1 písm. b) volebního 

zákona odkazujícího na § 28 odst. 1 až 4 téhož zákona. Sestavování stálého seznamu voličů 

probíhá podle § 3 vyhlášky MV. MÚ Hlučín využívá při sestavování seznamu údaje26 

z informačního systému evidence obyvatel anebo základního registru obyvatel. Seznam  

MÚ Hlučín uzavře 2 dny před termínem konání voleb a výpisy z něj jsou se souhlasem ostatních 

členů okrskových volebních komisí předány zapisovatelkám.   

Telefonní spojení do jednotlivých volebních místností podle § 14 odst. 1  

písm. d) volebního zákona zajišťuje Odbor vnitřních věcí MÚ Hlučín skrze mobilní telefony. 

Všechna telefonní spojení, včetně adres volebních místností, jsou vyvěšena na úřední desce MÚ 

Hlučín a zaslána Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.   

Případné řešení stížností na organizačně technické zázemí voleb je rovněž 

v kompetenci MÚ podle § 14 odst. 1 písm. e) volebního zákona. 

Po předání výsledků hlasování a obdržení potvrzení od pracovníka ČSÚ, protokolárně 

odevzdají předsedové spolu se zapisovatelkami také veškerou volební dokumentaci roztříděnou 

podle druhu. Archivace volební dokumentace probíhá na základě § 14 odst. 1 písm. f) 

volebního zákona. Po uplynutí 30 denní lhůty pro nevstupování do volební dokumentace 

postupují pracovníci MÚ Hlučín podle spisového a skartačního řádu. Volební dokumentace na 

volby do zastupitelstva města Hlučína je archivována v prostorách k tomu určených na MÚ 

Hlučín.   

3.4.3 Organizačně technické úkoly starosty 

Působnost starosty obce v oblasti voleb do zastupitelstva obce je náplní § 15 volebního zákona.  

                                                 
26 Ve stálém seznamu voličů je u každého zapsaného voliče podle § 3 vyhlášky MV údaj o jeho jméně, příjmení, 

datu narození, místu, kde je přihlášen k trvalému pobytu a číslu volebního okrsku, ve kterém má právo volit.  
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 Starosta obce informuje voliče o době a místě konání voleb, zajišťuje distribuci 

hlasovacích lístků voličům a stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise  

podle § 15 písm. b) až d) volebního zákona. 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Hlučína (viz Příloha 

č. 3) je vyvěšeno na úřední desce MÚ Hlučín a na dalších veřejně přístupných místech,  

včetně volebních místností, pro dostatečné informování voličů o této skutečnosti.  

Distribuce hlasovacích lístků je zajištěna zaměstnanci MÚ Hlučín. Hlasovací lístky 

musí být podle § 25 odst. 5 volebního zákona doručeny voličům nejpozději 3 dny před konáním 

voleb.  

Minimální počet členů okrskové volební komise je povinen starosta města stanovit na 

základě § 15 písm. d) ve lhůtě 60 dnů před konáním voleb. Starosta města Hlučína stanovil 

nejnižší možný počet členů na osm členů, včetně zapisovatele (viz Příloha č. 4).   

První zasedání okrskové volební komise svolává starosta podle § 15 písm. e) 

nejpozději 21 dnů před volbami zasláním pozvánek jednotlivým členům. První zasedání se koná 

v obřadní síni MÚ Hlučín. Členové jsou seznámeni s volebním zákonem a záležitostmi týkající 

se voleb do zastupitelstva města a skládají slib podle § 17 odst. 4 volebního zákona.  

Poté probíhá losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí. Členy  

a náhradníky ve většině případů delegují volební strany, není-li naplněn minimální počet,  

do jmenovává zbývající počet členů starosta města. Pro členy okrskové volební komise platí  

§ 16, § 17 a § 18 volebního zákona.  

Podle § 15 písm. f) rovněž jmenuje, popř. odvolává starosta města Hlučína zapisovatele 

okrskových volebních komisí.    
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4 ZHODNOCENÍ A ORGANIZACE VÝDAJŮ NA VOLBY DO 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

4.1 Organizace voleb do zastupitelstva města Hlučína 

Stěžejními orgány, které se podílejí na přípravě a organizaci voleb do zastupitelstva města 

Hlučína, jsou: registrační úřad, pověřený obecní úřad a starosta obce. Organizace voleb  

do zastupitelstva města Hlučína se odvíjí od časového harmonogramu (viz Příloha č. 2) 

zveřejněného na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky vyplývajícího 

z volebního zákona a dalších povinností, které jim ukládá volební legislativa. 

 Před samotným konáním voleb do zastupitelstva města Hlučína mají kompetentní 

orgány MÚ Hlučín stanoveny patřičnou legislativou předem dané postupy a povinnosti  

při zajištění těchto voleb.  

Registračnímu úřadu, tj. MÚ Hlučín, připadá podstatná část organizačního zabezpečení 

voleb. Organizační zabezpečení probíhá především na OSA, kterého se týká hlavní a časově 

nejnáročnější organizační část. Povinností jeho zaměstnanců je zveřejnit potřebný počet 

podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, přezkoumat 

správnost a úplnost podaných kandidátních listin, případně vyzvat zmocněnce k odstranění 

závad, a následně předat kopie těchto kandidátních listin ČSÚ. Registrační úřad rovněž 

informuje starosty obcí spadajících do jeho územního obvodu (viz podkapitola 3.1) o registraci 

kandidátních listin v dané obci, provádí losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích 

a zajišťuje tisk hlasovacích lístků. 

 Pověřený obecní úřad, tím se taktéž rozumí MÚ Hlučín, konkrétně OSA, zveřejňuje 

seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se kandidátní 

listiny podávají přímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušenému 

pověřenému úřadu. Také sestavuje seznam přehledu telefonních spojení do všech volebních 

místností ve správním obvodu města Hlučína a stará se o vybavení volebních místností 

patřičnými náležitostmi27. 

 Starostovi města Hlučína přísluší povinnost zveřejnění seznamu vytvořených volebních 

okrsků a jejich popis, stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí  

                                                 
27 Volební místnosti musí být podle § 31 volebního zákona vybaveny volebními schránkami, přenosnými 

volebními schránkami, státním znakem České republiky, plentami pro uskutečnění tajnosti hlasování, vzory 

hlasovacího lístku a úřední obálky s označením, že se jedná o vzor, pokyny pro voliče s informacemi o hlasování, 

volebním zákonem a psacími potřebami jak pro členy okrskové volební komise, tak pro voliče. Dále musí být 

volební místnosti vybaveny dostatečným množstvím hlasovacích lístků a úředních obálek s úředním razítkem  

a výpisem ze seznamu voličů, do kterého členové okrskových volebních komisí zaznamenávají volební účast.  
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(viz Příloha č. 4), zveřejnění Oznámení o době a místu konání voleb (viz Příloha č. 3) a zajištění 

distribuce hlasovacích lístků voličům. Přísluší mu také svolání prvního zasedání okrskových 

volebních komisí a jmenování zapisovatelů. Do jeho dalších kompetencí spadá jmenování členů 

okrskových volebních komisí na neobsazená místa a možnost vymezení plochy pro vylepení 

volebních plakátů. 

V průběhu voleb provádí pověřený obecní úřad (zaměstnanci OSA s patřičným 

osvědčením) kontrolu průběhu hlasování a sčítání hlasů na základě § 12 odst. 1 písm. j) a k)  

a § 38 volebního zákona.  

Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva města je v kompetenci registračního 

úřadu. Zaměstnanci OSA zveřejní zápis o výsledku voleb na úřední desce města ihned  

po odsouhlasení a podepsání zápisu o výsledku voleb ČSÚ.  

Činnosti a povinnosti, které zastávají jednotlivé orgány podílející se na přípravě  

a organizaci voleb do zastupitelstva města Hlučína od vyhlášení voleb prezidentem republiky 

dle časové posloupnosti jsou shrnuty v Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Harmonogram činností a povinností orgánů před, v průběhu a po volbách do zastupitelstva 

města Hlučína 

 Gestor Činnosti a povinnosti 

PŘED KONÁNÍM 

VOLEB 

Registrační úřad 

- Registrace a projednávání kandidátních listin, 

- informování starostů o registraci kandidátních 

listin v jejich obci, 

- losování pořadí volebních stran na volebním 

lístku, 

- zajištění tisku volebních lístků. 

Pověřený obecní 

úřad 

- Zveřejnění seznamu obecních úřadů, kde je 

možno registrovat kandidátní listiny, 

- přehled telefonního spojení do volebních 

místností. 

Starosta obce 

- Zveřejnění seznamu vytvořených volebních 

okrsků,  

- oznámení o době a místu konání voleb, 

- distribuce hlasovacích lístků voličům, 

- svolání prvního zasedání okrskových volebních 

komisí, 

- jmenování zapisovatelek, 

- jmenování členů okrskových volebních komisí 

na neobsazená místa, 

- možnost vymezení plochy pro vylepení 

volebních plakátů. 

DNY VOLEB 
Pověřený obecní 

úřad 
- Kontrola průběhu hlasování a sčítání hlasů. 

PO 

USKUTEČNĚNÍ 

VOLEB 

Registrační úřad - Zveřejnění výsledků voleb na úřední desce. 

Zdroj: Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Vlastní zpracování. 

4.2 Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstva města 

Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstva města Hlučína a vývoj průměrné účasti ve volbách  

do zastupitelstev obcí v rámci celé České republiky v letech 1998 – 2014 je patrný z Obr. 4.2. 
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Obr. 4.2 Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstva města Hlučína a v celé České republice, v % 

 

Zdroj: ČSÚ online. Vlastní zpracování.  

 

Křivky vývoje volební účasti jak ve městě Hlučíně, tak v rámci celé České republiky 

mají takřka totožný tvar a mají tendenci se k sobě navzájem přibližovat. Účast ve volbách  

do zastupitelstva města Hlučína byla vždy však menší než průměrná účast ve volbách  

do zastupitelstev obcí v celé České republice. Volební účast v roce 1998 ve městě Hlučíně byla 

35,43 %, oproti volební účasti v rámci celé České republice, kdy účast ve volbách byla  

o více jak 11 % vyšší (46,72%). V tomto roce byl rozdíl mezi těmito dvěma porovnávanými 

údaji největší. V roce 2002 se volební účast mírně snížila jak ve městě Hlučíně,  

kdy byla 35,01 %, tak i v rámci celé České republiky, 45,51 %, rozdíl byl však stále  

více jak 10 %. V roce 2006 volební účast naopak mírně vzrostla, ve městě Hlučíně  

to bylo 38,35 %, v průměru v celé České republice 46,38 %. Největší účast ve volbách  

do zastupitelstev obcí byla v roce 2010 ve městě Hlučíně i v průměrné hodnotě volební účasti 

v rámci celé České republiky. Ve městě Hlučíně to bylo 40,6 % a v celé České  

republice 48,5 %. Prozatím nejmenší volební účast, která byla zaznamenána v rámci voleb do 

zastupitelstev obcí v celé České republice, byla v roce 2014 s údajem 44,46 %. Ve městě 

Hlučíně byla oproti tomu volební účast 39,06 %.  

4.3 Výdaje na volby do zastupitelstva města Hlučína 

Financování a ostatní ekonomické aspekty týkající se voleb do zastupitelstva města Hlučína 

jsou v kompetenci Odboru financí MÚ Hlučín a jsou evidovány v informačním systému Ginis 

spolčenosti GORDIC spol. s r. o. Konkrétní výše vynaložených výdajů je demonstrována  
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na posledních konaných volbách do zastupitelstva města Hlučína ve dnech 10. a 11. října roku 

2014. Výdaje v tomto roce jsou srovnány s výdaji čtyřech předchozích konaných volbách  

do zastupitelstva města Hlučína.  

V každém ze sledovaných let se kromě voleb do zastupitelstva města konaly i volby  

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výjimkou byl rok 2002, kdy se konaly 

volby do zastupitelstva obce, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

a volby do Senátu Parlamentu České republiky, a rok 2014, kdy se konaly volby  

do zastupitelstva obce společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky.  

4.3.1 Výdaje spojené s volbami  

Nezbytné výdaje vynaložené na volby do zastupitelstva města Hlučína jsou plně hrazené 

z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky. Jejich použití upravuje  

již zmiňovaná směrnice MF. Ostatní výdaje, které zde nejsou uvedené, hradí město z vlastního 

rozpočtu, popř. z příspěvku na výkon státní správy.   

Z poskytnutých prostředků lze podle Čl. 1 odst. 2 téže směrnice hradit základní 

kancelářské potřeby, jako jsou např. papíry, psací potřeby, nůžky, sponky, desky na spisy, 

lepidla, jednoduché kalkulačky nebo USB flash disky. Pořízení kalkulačky a USB flash disků 

je podmíněno pořizovací cenou nejvýše 200 Kč za kus a dobou pořízení jednou za 5 let.  

Dále lze z prostředků hradit poštovní poplatky, instalaci a provoz, případně nájem, 

výpočetní a reprografické techniky a jejich eventuální opravu. 

 Z dotace mohou být hrazeny také výdaje vynaložené na dopravní výkony 

zabezpečované obcí vlastními vozidly při přípravě a konání voleb, tj. spotřeba pohonných 

hmot. Dotace se vztahuje na přepravu vybraných členů okrskových volebních komisí  

na školení, kontrolu průběhu hlasování a sčítání hlasů zaměstnanci OSA MÚ Hlučín, distribuci 

hlasovacích lístků voličům apod.  

 Směrnice MF dovoluje financování cestovních náhrad členů okrskových volebních 

komisí a dalších osob podílejících se na přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu voleb  

při pracovních cestách podle § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Ze státního rozpočtu může být hrazen i pronájem prostor28 a vybavení volebních 

místností pro činnost okrskových volebních komisí po dobu konání voleb a školení jejich členů. 

                                                 
28 Všechny budovy, ve kterých se nachází volební místnosti pro činnost dvanácti okrskových volebních komisí, 

jsou ve výhradním vlastnictví města Hlučína, proto na pronájem těchto prostor nejsou vynakládány žádné výdaje.  
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Dotace se vztahuje na úklid, technický provoz, topení, spotřebu elektrické energie a vody  

a jiné zajištění provozu místností. 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a jiných osob v jiném než zaměstnaneckém 

poměru podílejících se na přípravě voleb a s tím související výdaje na veřejné zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení je rovněž součástí výdajů hrazených z dotace. 

 Dotace se vztahuje i na zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům, a to pouze  

v částce 3,50 Kč na jednoho voliče. V případě rozesílání hlasovacích lístků lze hradit poštovné 

ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence29 a kompletaci obálek  

v nejvyšší ceně 1 Kč na jednoho voliče.  

 Z poskytnuté dotace je umožněno hradit i občerstvení vyjma alkoholických nápojů.   

To se poskytuje členům okrskových volebních komisí nejdříve po čtyřech hodinách nepřetržité 

přítomnosti při volbách. Vynaložené výdaje na občerstvení jsou stanoveny v nejnižší výši 

výdajů na stravné stanovené zákoníkem práce30. 

 Směrnice umožňuje i úhradu nákladů na zajištění telefonního spojení do volebních 

místností. Výdaje zahrnují hovorné na městem určená telefonní čísla. Není umožněno 

z poskytnuté dotace hradit nákup mobilních telefonů nebo SIM karet.   

Členům okrskových volebních komisí náleží zvláštní odměna podle § 62 volebního 

zákona. Pro souběžně konané volby se pak částky zvyšují, pro dvoukolové volby se pro další 

kolo částka taktéž zvyšuje. Rovněž i tyto výdaje jsou hrazeny z dotace poskytnuté ze státního 

rozpočtu. Výše zvláštních odměn členům okrskových volebních komisí byla pro poslední 

konané společné volby do zastupitelstva města Hlučína s volbami do Senátu v roce 2014 

stanovena následovně: 

 Odměna za volby do zastupitelstva obce: 

o člen okrskové volební komise - 1 300 Kč, 

o zapisovatel okrskové volební komise - 1 500 Kč, 

o předseda okrskové volební komise -1 600 Kč. 

 Odměna za společné volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České 

republiky (zvyšuje se o 400 Kč): 

                                                 
29 Jediným držitelem poštovní licence v České republice je podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách  

a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, Česká pošta, s. p. 

s platností do 31. 12. 2017.  
30 Podle § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a současně  

podle znění Čl. 1 odst. 2 písm. j) Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 

2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb, je pro činnost trvající od 4 do 12 hodin určena nejnižší hranice 

částkou 69 Kč za poskytnuté občerstvení. Pro činnost trvající v rozsahu 12 až 18 hodin je to pak 104 Kč  

a pro činnost v rozsahu nad 18 hodin je to 163 Kč. 
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o člen okrskové volební komise - 1 700 Kč, 

o zapisovatel okrskové volební komise - 1 900 Kč, 

o předseda okrskové volební komise - 2 000 Kč.  

 Odměna za 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve společných 

volbách do zastupitelstva obce (zvyšuje se o dalších 200 Kč): 

o člen okrskové volební komise - 1 500 Kč, 

o zapisovatel okrskové volební komise - 1 700 Kč, 

o předseda okrskové volební komise - 1 800 Kč. 31 

 

Tato výše odměny je určena pro členy, kteří se účastní všech zasedání okrskové volební 

komise, může být krácena v závislosti na nepřítomnosti na zasedáních. Člen okrskové volební 

komise, který je výdělečné činný, ale není v pracovním poměru, má nárok na náhradu ušlého 

zisku ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše 340 Kč za den. 

4.3.2 Evidence výdajů 

Zařazení přijaté dotace a jednotlivých výdajů do finanční evidence obce upravuje vyhláška 

Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Přijatá dotace se v případě voleb do zastupitelstva města zahrnuje na položku  

4111 – Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 

České republiky s účelovým znakem společným pro příjmy i výdaje: 

 98074 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, 

pokud se jedná o samostatné volby do zastupitelstva města, nebo 

 98187 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu 

ČR a zastupitelstev v obcích, pokud se jedná o dvojí volby pořádané současně. 

 

Výdaje vynaložené na volby do zastupitelstva města jsou evidovány odděleně od všech 

ostatních výdajů města Hlučína právě kvůli poskytnuté dotaci, jejíž část se buďto vrací  

nebo je doplacena. Evidence je vedena pod položkami podle platné rozpočtové skladby32. 

Příslušné kraje předkládají Ministerstvu financí do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových 

volebních komisí předběžné vyúčtování vynaložených výdajů. Částky jsou pouze orientační 

a mohou se od skutečnosti lišit, proto probíhá následné konečné vyúčtování přijaté dotace. 

                                                 
31 Údaje o výši zvláštních odměn členům okrskových volebních komisí jsou k dispozici na webových stránkách 

Ministerstva vnitra České republiky.  
32 Platná rozpočtová skladba je součástí vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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Vypořádání je provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb.,  

kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů. To vše probíhá  

po skončení roku a zjištění skutečné výše výdajů. Následuje vypořádání poskytnuté dotace,  

tzn. její vrácení, resp. doplacení ve prospěch města.  

4.3.3 Výdaje na volby do zastupitelstva města v roce 2014 

Celková výše přidělené neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva 

města Hlučína a s volbami do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen společné volby) 

konanými v roce 2014 činila 399 920 Kč. Dotace byla zprostředkována Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje a přijata do rozpočtu města Hlučína. Skutečně vynaložené výdaje 

387 097,71 Kč jsou vyúčtovány v roce 2015 vrácením částky 12 822,29 Kč. Částky uvedených 

výdajů jsou společné pro obojí volby, které se konaly současně a nedošlo tak k jejich rozlišení 

v evidenci. 

Největší výdajovou položkou ve výši 246 826 Kč v rámci voleb byla v roce 2014 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje. Tato položka představovala  

téměř ⅔, tj. 64 % celkových výdajů vynaložených na volby a zahrnovala především zvláštní 

odměny pro 103 členů okrskových volebních komisí, náklady na distribuci hlasovacích lístků  

a odvedenou daň.  

Druhou největší výdajovou položkou byla položka 5169 - Nákup ostatních služeb,  

a to ve výši 53 724 Kč. Na tuto položku byly zaznamenávány převážně výdaje na poskytnutí 

výpočetní techniky, její přípravu a instalaci. Dále zde byly zahrnuty výdaje na autodopravu  

při rozvozu volebních plent, volebních uren, nástěnek určených pro zpřístupnění volebního 

zákona, úřední obálky, hlasovacího lístku a dalších informací určených veřejnosti,  

a jiného rozměrného vybavení volebních místností nevhodného k přepravě ve služebních 

osobních automobilech MÚ Hlučín.  

Pomyslné třetí místo největších výdajových položek zaujímala  

položka 5175 – Pohoštění. Občerstvení pro členy okrskových volebních komisí bylo 

zajišťováno školní jídelnou a jeho výše činila 26 934 Kč33, tj. 7 % celkových nákladů.  

Jen o necelých 1 500 Kč nižší byla položka 5011 – Platy zaměstnanců. Tato položka 

zahrnovala platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru k MÚ Hlučín, zejména 

                                                 
33 Všechny výdaje jsou evidovány společně, výdaje na pohoštění jsou tedy uvedeny pro volby do zastupitelstva 

města a pro obě kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Pro 103 členů okrskových volebních komisí 

ve městě Hlučíně tak na jednoho člena okrskové volební komise připadala částka 261,50 Kč na konání voleb  

do zastupitelstva města a obou kol voleb do Senátu Parlamentu České republiky, tzn. 65,38 Kč na jeden den voleb.  
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zaměstnanců OSA, jejichž činnost byla posuzována jako přesčasová práce, a dosahovala úrovně 

25 488 Kč. 

Výdaje zapisující se na položku 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  

se vztahovaly především k vybavení volebních místností, např. volebními urnami,  

včetně přenosných, státními znaky České republiky, samolepkami státního znaku a pečetěmi 

na urny. Dále zde byly evidovány výdaje vynaložené na nákup kancelářských potřeb pro činnost 

členů okrskových volebních komisí a výdaje na vybavení volebních místností vzory úředních 

obálek, hlasovacích lístků a připevnění státního znaku České republiky, např. propisky, tužky, 

zvýrazňovače, obaly, dopisní sponky, papíry, bloky, lepidla, lepící pásky, nůžky, motouzy, 

pravítka, navlhčovače, razítkovací podušky, barvy na razítka, jednoduché kalkulačky, 

sešívačky, krabice na materiál a další papírenské potřeby, které splňují předpoklady uvedené 

ve směrnici MF a které je možné hradit z přijaté dotace. Tyto výdaje představovaly v roce 2014 

částku ve výši 15 752 Kč, tj. 4 % podílu na celkových výdajích na volby v roce 2014.  

Výdaj 6 372 Kč na povinné sociální zabezpečení odpovídá 25 % hrazených 

zaměstnavatelem podle zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  

za přesčasovou práci zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Stejně tak výdaj na veřejné 

zdravotní pojištění odpovídá 9 % hrazených zaměstnavatelem za rozhodné období 

stanoveného zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ten se rovnal částce 2 294 Kč. 

Tyto výdaje byly zachyceny na položky 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení  

a 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění vztahující se k položce 5011 – Platy 

zaměstnanců. 

Částku v souhrnné výši 9 707,71 Kč představovaly ostatní výdaje zařazené na položky 

5019 – Ostatní platy (2 145 Kč), 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

(459 Kč), 5156 – Pohonné hmoty a maziva (1 324,75 Kč) zahrnující výdaje na pohonné hmoty 

služebních osobních automobilů MÚ Hlučín vynaložené během příprav a zpracovávání 

výsledků voleb a 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací (5 778,96), kde byly 

evidovány výdaje vynaložené na hovorné pro zajištění telefonního spojení do volebních 

místností. 

Výše uvedených výdajových položek jsou dle typu výdajů integrovány do níže 

uvedených výdajových skupin. Podíly jednotlivých skupin výdajů na celkových výdajích  

na společné volby jsou zobrazeny v grafu na Obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Struktura výdajů a jejích podíl na celkových výdajích na společné volby ve městě Hlučíně 

v roce 2014 

 

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín. Vlastní zpracování. 

4.3.4 Srovnání a zhodnocení celkových výdajů v letech 1998 - 2014 

Srovnávat výdaje na volby do zastupitelstva města vynaložené se čtyřletým rozpětím  

během 16 let by bylo zkreslující a neobjektivní vzhledem k vývoji makroekonomických veličin, 

které ovlivňovaly ceny nakupovaného materiálu a zboží.  V průběhu let docházelo i k odlišným 

potřebám vybavení volebních místností v důsledku jeho opotřebení. Rovněž predikce výdajů 

na volby do zastupitelstva města Hlučína, které budou vynaloženy v příštích volbách,  

je komplikovaná vzhledem k amortizaci technického vybavení jednotlivých volebních 

místností.  

Vývoj celkových výdajů je demonstrován podílem skutečných výdajů vynaložených  

na společné volby na celkové částce přijaté neinvestiční dotace na tyto volby od krajského úřadu 

a vývoje salda těchto finančních prostředků, které byly následně krajskému úřadu navráceny 

nebo byly MÚ Hlučín navráceny.  
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Obr. 4.4 Vývoj přidělené neinvestiční dotace na společné volby, celkových výdajů na společné volby  

a salda vyúčtování výdajů na společné volby ve městě Hlučíně v letech 1998 - 2014 

 

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín. Vlastní zpracování.  

 

Z Obr. 4.4 je zřejmé, že vývoj přijatých neinvestičních dotací na společné volby  

ve městě Hlučíně byl v průběhu let 1998 – 2014 konkávní s mírně klesajícím průběhem. 

Výchozím rokem při srovnávání je rok 1998.  

Rozdíl ve výši přijaté neinvestiční dotace mezi roky 1998 a 2002 byl  

více jak dvojnásobný, kdy v roce 2002 stoupla její výše na 700 890,80 Kč oproti předchozím 

332 550,70 Kč, což bylo nejvíce za sledované období. Objem dotace v tomto roce  

byl takto velký kvůli konáním trojích voleb ve stejném roce – voleb do zastupitelstva města 

Hlučína, voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Tento velký nárůst ve výši přijaté dotace byl v roce 2006 nahrazen 

poklesem na 547 136 Kč, oproti roku 1998 byla však částka o 61 % vyšší. Přijatá dotace v roce 

2010 byla na téměř stejné úrovni jako při předchozích volbách jen s nepatrným poklesem  

na 536 320 Kč. Klesající tendence přijatých dotací na společné volby pokračovala  
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i v roce 2014, kdy výše přijaté neinvestiční dotace činila 399 920 Kč, tj. nárůst 20 % vzhledem 

k roku 1998.  

Na rozdíl od vývoje přijatých neinvestičních dotací na společné volby byl vývojový 

trend skutečně vynaložených výdajů, s výjimkou společných voleb v roce 2014, stoupavý. 

V roce 1998 činily skutečné výdaje na společné volby 332 550,70 Kč, tato částka byla tedy 

stejná jako částka přijaté dotace v tomto roce. V roce 2002 skutečné výdaje  

stouply o 26 % na 420 333,60 Kč oproti předchozímu roku a i přes konání trojích voleb  

v tomto roce nebyly výdaje nejvyšší za sledované období. V dalším roce zaznamenaly skutečně 

vynaložené výdaje na společné volby mírný nárůst oproti předchozím volbám, kdy činily 

439 156,20 Kč, oproti roku 1998 to byl nárůst o 32 %. Při přípravě společných voleb  

v roce 2010 byly vynaloženy finanční prostředky o celých 85 % vyšší než v roce 1998,  

tj. 615 580 Kč. Výdaje tak byly na svém potenciálním vrcholu za sledované období.  

V roce 2014 skutečné výdaje klesly o 37 % oproti předchozím volbám na 387 097,71 Kč, oproti 

roku 1998 nárůst činil 14 %.  

Co se salda příjmů a výdajů na společné volby a výdajů vynaložených rovněž  

na společné volby týče, vývoj byl různorodý. V roce 1998 bylo saldo příjmů a výdajů nulové, 

v následujícím roce konání voleb už však bylo kladné. MÚ Hlučín vracel krajskému úřadu 

prostředky ve výši 119 666,40 Kč. V roce 2006 bylo vyúčtování  

taktéž kladné – 107 979,80 Kč. K zápornému vyúčtování, a tím i k doplacení přečerpané 

částky34 ze strany krajského úřadu, došlo na základě výdajů v roce 2010. Propad  

oproti předchozím volbám byl 79 260 Kč, MÚ Hlučín byla proto doplacena chybějící část. 

V roce 2014 bylo saldo opět kladné a krajskému úřadu byly navráceny prostředky  

ve výši 12 822,29 Kč.  

4.3.5 Srovnání a zhodnocení vybraných výdajů v letech 1998 – 2014 

Přehled vybraných výdajů vynaložených na společné volby ve městě Hlučíně  

je zobrazen v Tab. 4.5. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Částka vynaložených výdajů na volby do zastupitelstva města Hlučína nad rámec přijaté dotace byla doplacena 

v rámci finančního vyrovnání na základě požadavku MÚ Hlučín. Nedoplatek ve výši 79 260,10 Kč obdrželo město 

na bankovní účet dne 15. června 2011.    
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Tab. 4.5 Přehled vybraných výdajů na společné volby ve městě Hlučíně v letech 1998 – 2014, v Kč 

  1998 2002 2006 2010 2014 

5011 - Platy zaměstnanců 37 952 19 200 25 300 164 459 25 488 

5021 - Ostatní osobní výdaje 89 140 186 762  103 976 65 671 246 826 

5139 - Nákup materiálu jinde 

nezařazený 
4 979 12 101 6 365 5 161 15 752 

5169 - Nákup ostatních služeb 15 979 29 668 69 443 56 760 53 724 

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín. Vlastní zpracování.  

 

Pro lepší reprezentativnost a vypovídací schopnost dat jsou výdaje rozděleny  

do dvou grafů (Obr. 4.6; Obr. 4.7). 

 

Obr. 4.6 Vývoj výdajových položek 5011 a 5021 v letech 1998 - 2014 

 

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín. Vlastní zpracování.  

 

První z nich (Obr. 4.6) vystihuje výdajové položky 5021 - Ostatní osobní výdaje  

a 5011- Platy zaměstnanců, které byly zároveň největšími výdajovými položkami na společné 

volby v průběhu let 1998 – 2014. Položka platů zaměstnanců měla, stejně jako položka 

ostatních osobních výdajů, kolísavý vývoj. Obě tyto položky měly navzájem diametrální vývoj.  

Položka 5011 – Platy zaměstnanců byla v roce 1998 ve výši 37 952 Kč. Roku 2002 

částka poklesla na 19 200 Kč a v roce 2006 mírně vzrostla na 25 300 Kč, oproti roku 1998 byla 

však částka stále nižší. Zlom nastal v roce 2010, kdy byla výše platů zaměstnanců 164 459 Kč. 

Výrazný rozdíl v této položce byl způsoben metodickými změnami v účtování odměny členům 
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okrskových volebních komisí na tuto položku, které byly v předchozích letech účtovány  

na položku 5021 – Ostatní osobní výdaje. To se odrazilo ve vývoji položky ostatních osobních 

výdajů v témže roce. V roce 2014 položka platů zaměstnanců opět klesla. Výrazný pokles  

na 25 488 Kč byl způsoben účtováním odměn členů okrskových volebních komisí na položku 

ostatních osobních výdajů.  

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje zaznamenala podobně kolísavý vývoj jako již 

zmiňovaná položka platů zaměstnanců. V roce 1998 byla ve výši 87 140 Kč, při dalších 

konaných společných volbách v roce 2002 činila její výše 186 762 Kč. V roce 2006 výše 

položky klesla na 103 976 Kč, výrazný propad je však patrný až v roce 2010, jež je odvislý  

od vývoje položky platů zaměstnanců a změny v účtování odměn členů okrskových volebních 

komisí. V roce 2014 činila položka 246 826 Kč, což bylo způsobeno návratem k účtování 

odměn členů okrskových volebních komisí na tuto položku. 

 

Obr. 4.7 Vývoj výdajových položek 5139 a 5169 v letech 1998 - 2014  

 

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín. Vlastní zpracování.  

 

Druhý z grafů (Obr. 4.7) vystihuje vývoj položek 5139 – Nákup materiálu jinde 

nezařazený a 5169 – Nákup ostatních služeb na společné volby v letech 1998 - 2014. Vývoj 

těchto položek byl navzájem různorodý a položky spolu nijak nesouvisely.  

Ačkoli byl vývoj položky 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený kolísavý, rozdíly 

v jednotlivých letech nebyly větší než v řádech několika tisíc korun. V roce 1998 byl celkový 
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stav této položky 4 979 Kč, v dalším roce, 2002, výše položky stoupla na 12 101,10 Kč.  V roce 

2006 výdaje na nákup materiálu klesly na 6 365,20 Kč a v roce 2010 tato položka zaznamenala 

opětovný, byť nepatrný, pokles na 5 161 Kč, což byla zároveň nejnižší úroveň výdajů 

evidovaných na této položce za sledované období 1998 – 2014. Při prozatím posledních 

konaných společných volbách byla položka nákupu materiálu na své nejvyšší  

úrovni 15 752 Kč.  

Výdaje účtované na položce 5169 – Nákup ostatních služeb byly několikanásobně 

vyšší než výdaje účtované na položce nákup materiálu. Vývoj této položky byl rovněž kolísavý, 

kdy se evidované částky pohybovaly v rozmezí šestnácti a sedmdesáti tisíc,  

což je více jak čtyřnásobný rozdíl mezi nejmenší a největší evidovanou částkou výdajů  

této položky. V roce 1998 představovala položka nákupu ostatních služeb 15 979 Kč,  

v roce 2002 byla téměř dvojnásobná, a to 29 668,40 Kč. Nárůst pokračoval i v roce 2006,  

kdy položka nákupu ostatních služeb dosahovala svého maxima za sledované období,  

tj. 69 443 Kč. Při následujících dvou konaných společných volbách výše položek klesla,  

v roce 2010 to bylo na 56 760 Kč a v roce 2014 na 53 724 Kč.   

4.3.6 Poměrové ukazatele výdajů na volby do zastupitelstva města 

Vývoj výdajů na volby do zastupitelstva města Hlučína vynaložené na jednoho zapsaného  

a na jednoho aktivního voliče je zřejmý z Obr. 4.8. 

 

Obr. 4.8 Výdaje na volby do zastupitelstva města Hlučína vynaložené na jednoho zapsaného  

a na jednoho aktivního voliče v letech 1998 – 2014 

 

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín a ČSÚ [online]. Vlastní zpracování. 
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Při přepočtení celkových výdajů na jednoho zapsaného voliče v průběhu  

let 1998 - 2014 vznikne křivka s téměř pravidelným, mírně narůstajícím průběhem. V roce 1998 

dosahovaly výdaje na jednoho zapsaného voliče svého minima, a to 14,09 Kč za sledované 

období. V roce 2002 nastal růst výdajů o 60 %, kdy byly ve výši 22,54 Kč. V následujícím roce 

se však výdaje na jednoho zapsaného voliče snížily o více jak tři koruny na 19,16 Kč,  

oproti roku 1998 to bylo o 36 %. Poté opět pokračoval růst výdajů na 27,20 Kč v roce 2010  

a v roce 2014 dosahovala výše výdajů na jednoho zapsaného voliče 33,46 Kč, což bylo nejvíce 

za sledované období a oproti roku 1998 tak došlo k navýšení o 137 %. 

 Výdaje na společné volby na jednoho aktivního voliče se v porovnání s výdaji  

na jednoho zapsaného voliče vyvíjely podobně, jen s tím rozdílem, že u výdajů na jednoho 

aktivního voliče si lze všimnout prudších výkyvů než je tomu u výdajů na jeho zapsaného 

voliče. Vývoj výdajů na jednoho aktivního voliče je závislý na volební účasti (viz podkapitola 

4.2). Stejně jako výdaje na jednoho zapsaného voliče, tak i výdaje na jednoho aktivního voliče 

v roce 1998 dosahovaly svého minima za sledované období – 39,77 Kč při 35,43 % volební 

účasti. V roce 2002 výdaje stouply na 64,39 Kč při volební účasti 35,01 %. Při dalších konaných 

volbách v roce 2006 byly výdaje nižší než v předchozích, a to 49,97 Kč na jednoho aktivního 

voliče při 38,35 % volební účasti. Od tohoto roku se s každými dalšími konanými volbami  

do zastupitelstva města Hlučína výdaje na jednoho aktivního voliče zvyšovaly, v roce 2010  

to bylo 66,99 Kč při zatím nejvyšší volební účasti 40,6 % a v roce 2014 dosahovaly výdaje  

své nejvyšší hodnoty za sledované období, a to 85,68 Kč na jednoho aktivního voliče  

při 39,06 % volební účasti. Nárůst mezi lety 1998 a 2014 ve výdajích na volby do zastupitelstva 

města Hlučína na jednoho aktivního voliče činí 116 %. 
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5 ZÁVĚR 

„V moderních demokraciích se volby v důsledku posilování zastupitelské demokracie  

a s rozšiřováním volebního práva postupně staly nejdůležitějším prostředkem k uplatňování 

suverenity lidu.“ (Prorok a Lisa, 2009, s. 195). V českých zemích mají volby do zastupitelstva 

obce více jak 160 let dlouhou tradici. Po tuto dobu se více či méně měnily zákony a nařízení 

volbu upravující, podstata však zůstala stejná a neměnná dodnes - obyvatelé příslušné obce 

dostali možnost zvolit si své zástupce ve věcech obecních. Volební právo, ať už aktivní  

nebo pasivní, náleželo zpočátku jen majetným mužům s určitou společenskou prestiží anebo 

platícím voličům, postupem času toto právo dostali všichni občané bez rozdílů – nemajetní  

i ženy.    

Bakalářská práce pojednávala o volbách do zastupitelstva obce a o jejich organizační 

stránce a financování na úrovni města Hlučína. V tomto smyslu bakalářská práce sledovala  

dva cíle formulované v Úvodu.  

Prvním cílem bakalářské práce bylo vymezení rámcových organizačních postupů  

a pravidel organizace voleb do zastupitelstva obce na úrovni města Hlučína. Specifické úkoly 

v rámci organizačně technického zajištění plní zaměstnanci OSA se zvláštním osvědčením. 

Celý organizační proces voleb probíhá v souladu s platnou legislativou, stěžejním právním 

předpisem je volební zákon, který je doplněn směrnicí MV. Postupy související s volbami  

do zastupitelstva města Hlučína byly v práci vymezeny dle dvou hledisek – postupy a pravidla 

podle volebního zákona z titulu pověřeného obecního úřadu, z titulu obecního úřadu a úkoly 

starosty města, a z hlediska časového.   

Podle volebního zákona plní MÚ Hlučín funkci pověřeného obecního úřadu a obecního 

úřadu. Funkci pověřeného obecního úřadu zastává pro 15 obcí, které náleží do jeho správního 

obvodu. Z titulu pověřeného obecného úřadu MÚ Hlučín projednává a registruje kandidátní 

listiny, losuje pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích a zajišťuje tisk hlasovacích lístků 

pro obce spadající do jeho správního obvodu. Pro tyto obce rovněž sestavuje seznam 

telefonních spojení do jednotlivých volebních místností, spolupracuje s ČSÚ při zajištění 

technického vybavení pro zpracování výsledků hlasování voličů, zasílá datovou zprávu 

jednotlivým obcím s výsledky voleb v těchto obcích. Pracovníci MÚ Hlučín mají z titulu 

pověřeného obecního úřadu také právo na kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů 

v obcích náležících do správního obvodu města Hlučína. Funkci obecního úřadu plní  

MÚ Hlučín pro 12 volebních okrsků ve městě Hlučíně. Z titulu obecního úřadu zajišťuje  

MÚ Hlučín volební místnosti pro činnost okrskových volebních komisí, pro jednotlivé 
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okrskové volební komise sestavuje stálé seznamy voličů a zajišťuje také telefonní spojení  

do jednotlivých volebních místností. Dále MÚ Hlučín z titulu obecního úřadu řeší případné 

stížnosti na organizačně technické zázemí a archivuje volební dokumentaci.  

Z časového hlediska byly uvedeny postupy a pravidla předcházející dnům voleb,  

ve dnech konání voleb a po proběhlých volbách. Postupy a pravidla předcházející dnům voleb 

se týkají především organizačně technického zabezpečení voleb, jako je např. sestavení stálého 

seznamu voličů, příprava volebních místností, zajištění telefonního spojení mezi jednotlivými 

místnostmi a další. Postupy a pravidla v průběhu dnů voleb se soustřeďují zejména na kontrolní 

činnost provádění hlasování a sčítání hlasů. Po proběhlých volbách probíhá zveřejnění výsledků 

voleb. Svou roli při zajišťování organizačních záležitostí má rovněž starosta města Hlučína, 

který zveřejňuje oznámení o době a místě konání voleb a stanovuje minimální počet členů 

okrskových volebních komisí, zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům a svolává první 

zasedání okrskových volebních komisí.  

Druhým cílem bylo zhodnocení skladby výdajů vydaných na přípravu a realizaci voleb 

do zastupitelstva města Hlučína v roce 2014 a následné zhodnocení vývoje vybraných výdajů 

v letech 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014.  

Financování voleb do zastupitelstva města Hlučína probíhá zprostředkovaně krajským 

úřadem ze státního rozpočtu České republiky. Použití poskytnutých prostředků je stanoveno  

ve směrnici MF z důvodu zamezení plýtvání a zneužívání těchto financí. Výdaje na volby tvoří 

– osobní výdaje, platy zaměstnanců a ostatní platy, výdaje na povinné sociální zabezpečení  

a veřejné zdravotní pojištění, ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, výdaje  

na pohoštění, nákup materiálu, nákup ostatních služeb, výdaje na pohonné hmoty a maziva  

a výdaje na služby telekomunikací a radiokomunikací. Největší výdajovou položkou  

ve všech sledovaných letech, kromě roku 2010, byla položka ostatních osobních výdajů. Výkyv 

v roce 2010 byl způsoben v důsledku změn metodických postupů při evidenci zvláštních odměn 

okrskových volebních komisí na položku platů zaměstnanců.  

Aplikování poměrových ukazatelů výdajů na jednoho zapsaného a jednoho aktivního 

voliče ukazují, jak finančně náročné volby jsou. V každém z pěti sledovaných let, ve kterých 

se konaly volby do zastupitelstva města Hlučína, činily výdaje na jednoho aktivního voliče 

minimálně 2,5 krát větší podíl než původně plánované a zamýšlené výdaje na jednoho 

zapsaného voliče. Z práce vyplývá, že během posledních šestnácti let,  

ve kterých se ve čtyřletých intervalech konaly volby do zastupitelstva města, se volební účast 

nepatrně zvyšovala, nebyla však zaznamenána žádná výrazná změna, která by nasvědčovala 

větší volební účasti v následujících volbách a tím i snížení finančního zatížení na jednoho 
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aktivního voliče. Příčinou nízké volební účasti může být v očích voličů nepříliš velká atraktivita 

volebních programů stran, stejně tak jako malá oblíbenost či důvěryhodnost samotných 

kandidátů, případně osobní přesvědčení jedinců v bezvýznamnost voleb nebo lhostejnost  

při volbě zastupitelů. Klíma (1998) tvrdí, že vliv na volební účast mohou mít také vnější faktory, 

jako jsou počasí, vzdálenost volebních místností nebo zdravotní stav potencionálních voličů. 

V příštích letech se tedy, při zachování alespoň podobného trendu výdajů a volební účasti,  

dá předpokládat mírně narůstající podíl výdajů na jednoho aktivního voliče při volbách  

do zastupitelstva města Hlučína. 

Po zhodnocení výdajů vynaložených na volby do zastupitelstva města Hlučína  

lze usoudit, že technické a organizační zabezpečení voleb probíhá v souladu se směrnicí MF, 

tzn., že výdaje jsou vynakládány v rozsahu nezbytně nutném. V této souvislosti je nutné uvést, 

že zhodnocení finanční náročnosti voleb ve výše uvedených letech nezohledňuje inflaci. 

Z práce rovněž vyplývá, že město Hlučín zvolilo pro využívání prostředků na pohoštění členů 

okrskových volebních komisí hospodárnější variantu zajištění občerstvení školní jídelnou jedné 

ze základních škol města Hlučína. Při poskytnutí stravenek v nominální hodnotě 69 Kč  

by byly výdaje na pohoštění 28 428 Kč na rozdíl od skutečně vynaložených 26 934 Kč. Došlo  

tak ke snížení těchto výdajů o 5,3 %, úspora tedy činila 1 494 Kč. Hospodárné využívání 

finančních prostředků ze státního rozpočtu městem Hlučínem se projevuje rovněž při zajištění 

volebních místností. Budovy, ve kterých se všech 12 volebních místností nachází, jsou  

ve výhradním vlastnictví města Hlučína a nejsou tedy vynakládány žádné výdaje na jejich 

pronájem.  

Z poznatků nabytých při zpracovávání této bakalářské práce se v nejbližší době žádná 

zásadní změna ve volebním systému do zastupitelstva obce nedá předpokládat. Otázkou  

do budoucna však stále zůstává přímá volba starosty a tzv. e-volby, které by umožňovaly volbu 

zástupců obce z pohodlí domova jen s internetovým připojením a přidělenými přihlašovacími 

údaji.  
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Příloha č. 1 Přehled obsahu volebního zákona 
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1. 
VOLBY DO 

ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

I. 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 - § 3 

 

§ 4 
Právo volit 

 

§ 5 
Právo být volen 

II. 
VOLEBNÍ ORGÁNY 

§ 6 

 

§ 7 

Státní volební komise 

 

§ 8 
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Český statistický úřad 

 

§ 10 

Krajský úřad 

 

§ 12 
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§ 14 

Obecní úřad 

 

§ 15 

Starosta 
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Okrsková volební komise 
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HLASOVACÍ LÍSTKY 

§ 20 

Volební strana 
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§ 23 

Projednání a registrace 
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§ 24 

Vzdání se a odvolání 
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Zápis o výsledku voleb do 

zastupitelstva obce 

 

§ 47 

Vyhlášení výsledků voleb do 

zastupitelstva obce 

 

§ 48 

Zvláštní ustanovení pro 

územně členěná statutární 

města pro hlavní město Prahu 

 

§ 49 

Informování volebních stran při 

volbách do zastupitelstev obcí 

 

§ 50 

 

§ 51 

Vyhlášení celkových výsledků 

voleb do zastupitelstev obcí 

 

§ 52 

Ukončení činnosti okrskové 

volební komise 

 

§ 53 

Osvědčení o zvolení 

 

§ 54 

Dodatečné volby, opakované 

volby a opakované hlasování 

VI. 
VZNIK A ZÁNIK 

MANDÁTŮ, NASTUPOVÁNÍ 

NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ 

VOLBY 

§ 55 

Vznik a zánik mandátu 

 

§ 56 

Nastupování náhradníků 

 

§ 57 

 

§ 58 

Nové volby 

VII. 
SOUDNÍ PŘEZKUM 

§ 59 - § 61 

VIII. 
NÁROKY ČLENŮ 

OKRSKOVÝCH 

VOLEBNÍCH KOMISÍ A 

NÁROKY KANDIDÁTŮ 

§ 62 

Nároky členů okrskových 

volebních komisí 

 

§ 63 

Nároky kandidátů 
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IX. 
PŘESTUPKY A JINÉ 

SPRÁVNÍ DELIKTY 

§ 64 - § 65 

X. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, 

PŘECHODNÁ A 

ZÁVĚREČNÁ 

§ 66 

 

§ 67 

Lhůty 

 

§ 68 - § 73 

 

§ 74 

Zmocňovací ustanovení 

 

§ 75 - § 77 

2. Změna občanského soudního 

řádu 
§ 78 

3. Změna zákona o volbách do 

zastupitelstev v obcích a o 

změně a doplnění některých 

dalších zákonů 

§ 79 

4. Změna zákona o volbách do 

Parlamentu České republiky a 

o změně a doplnění některých 

dalších zákonů 

§ 80 

5. Změna zákona o občanských 

průkazech 
§ 81 

6. 
ÚČINNOST 

 
§ 82 

 

Zdroj: Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Vlastní zpracování.  
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Příloha č. 2 Přehled obsahu volebního zákona 

 

Dnů přede dnem voleb Datum nejpozději do Úkol Gestor 

90  

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím 

publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., 

s datem rozeslání dne 20. června 2014, volby do 

zastupitelstev obcí (§ 3 odst. 1 zákona) 

Prezident republiky 

Ode dne vyhlášení voleb  
Zákaz změny vymezení volebních okrsků (§ 26 odst. 4 

zákona) 

starosta obce, města, městyse, 

městské části nebo městského 

obvodu, primátor statutárního města, 

které není územně členěno (dále jen 

„starosta“) *) 

85 17. července (čtvrtek) 

Zveřejnění seznamu obecních úřadů v obcích, kde jsou 

zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se kandidátní listiny 

podávají přímo, a seznamu obcí, ze kterých se kandidátní 

listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu 

(§ 21 odst. 2 zákona) 

Pověřený obecní úřad 

85 17. července (čtvrtek) 
Vytvoření volebních obvodů, pokud úkol přichází podle 

zákona v úvahu (§ 27 odst. 1 zákona) 
Zastupitelstvo obce*) 

85 17. července (čtvrtek) 

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro 

nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů (§ 21 

odst. 4 zákona) 

Registrační úřad 

83 (do 2 dnů po vytvoření 

volebních obvodů) 
19. července (sobota) 

Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a 

jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v 

jednotlivých volebních 

obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích, pokud 

úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 27 odst. 3 zákona) 

Starosta*) 

66 (do 16:00 hodin) 5. srpna (úterý) 
Podání kandidátních listin registračnímu úřadu (§ 21 odst. 

3 zákona) 
Volební strany 
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66 – 60 

od 5. srpna (úterý) do 11. 

srpna 

(pondělí) 

Přezkoumání kandidátních listin (§ 23 odst. 1 zákona) Registrační úřad 

66 – 60 

od 5. srpna (úterý) do 11. 

srpna 

(pondělí) 

Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny 

nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona) 
Volební strany 

Průběžně, nejpozději 65 
6. srpna 

(středa) 

Předání kopií podaných kandidátních listin Českému 

statistickému úřadu (§ 6 odst. 1 vyhlášky) 
Registrační úřad 

62 9. srpna (sobota) 

Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, 

příjmením a věkem kandidujících do téhož zastupitelstva 

obce registračnímu úřadu (§ 6 odst. 2 vyhlášky) 

Český statistický úřad 

60 11. srpna (pondělí) 
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební 

komise (§ 15 písm. d) zákona) 
Starosta*) 

58 13. srpna (středa) 
Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud 

úkol přichází v úvahu (§ 23 odst. 1 zákona) 
Registrační úřad 

53 18. srpna (pondělí) 
Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol 

přichází v úvahu (§ 23 odst. 1 zákona)  
Volební strany 

48 23. srpna (sobota) 

Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, 

registraci a odmítnutí kandidátních listin (§ 23 odst. 3 

zákona) 

Registrační úřad 

48 23. srpna (sobota) 
Informování starostů obcí o registraci kandidátních listin (§ 

12 odst. 1 písm. b) zákona, § 13 odst. 1 písm. c) zákona) 
Registrační úřad 

45 26. srpna (úterý) 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 

volebním stranám zveřejněním na úřední desce obecního 

úřadu (§ 15 písm. g) zákona) 

Starosta*) 

41 30. srpna (sobota) 
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 17 

odst. 6 zákona) 
Starosta*) 

30 10. září (středa) 
Delegování zástupců volebních stran do okrskových 

volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona) 
Volební strany 
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29 a dále v průběhu voleb 11. září (čtvrtek) 

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená 

místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 17 odst. 

2 zákona) 

Starosta*) 

21 19. září (pátek) 
První zasedání okrskových volebních komisí (§ 15 písm. e) 

zákona) 
Starosta*) 

20 20. září (sobota) 
Zaregistrování kandidátní listiny na základě rozhodnutí 

soudu (§ 23 odst. 6 zákona) 
Registrační úřad 

15 25. září (čtvrtek) 
Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb (§ 29 

zákona) 
Starosta*)  

10 30. září (úterý) 
Možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů 

(§ 30 odst. 1 zákona) 
Starosta*) 

9 1. října (středa) 

Nahlášení telefonních čísel do volebních místností 

v územním obvodu obce pověřenému obecnímu úřadu (§ 

14 odst. 1 písm. d) zákona) 

Obecní úřad, městský úřad, úřad 

městyse, magistrát územně 

nečleněného statutárního města, úřad 

městské části nebo městského 

obvodu (dále jen 

„obecní úřad“) 

4 6. října (pondělí) 

Zaslání přehledu o telefonním spojení do každé volební 

místnosti ve svém správním obvodu krajskému úřadu a 

jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

12 odst. 1 písm. f) zákona) 

Pověřený obecní úřad 

 
Bezodkladně po obdržení 

podkladů 

Sestavení přehledu o telefonním spojení v územním 

obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a jeho 

zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 10 

odst. 1 písm. b) zákona) 

Krajský úřad 

3 až do ukončení 

hlasování 

7. října (úterý) až 11. října 

(sobota) 14:00 hodin 

Zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů 

(§ 30 odst. 2 zákona) 
Fyzické a právnické osoby 

3 7. října (úterý) Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 25 odst. 5 zákona) 

Starosta (v obcích, kde není starosta, 

zajistí tuto povinnost starosty 

místostarosta; není-li v obci ani 
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starosta ani místostarosta, zajistí tuto 

povinnost ředitel krajského úřadu) 

2 8. října (středa) 

Uzavření stálého seznamu voličů a jeho dodatku, předání 

výpisů ze seznamů okrskovým volebním komisím (§ 28 

odst. 4 zákona) 

Obecní úřad 

48 hodin před zahájením 

voleb 

8. října (středa) 14:00 

hodin 

Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 24 

zákona) 

Kandidát nebo zmocněnec volební 

strany typu politická strana, politické 

hnutí nebo jejich 

koalice 

48 hodin před zahájením 

voleb 

8. října (středa) 14:00 

hodin 

Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury 

nebo o odvolání kandidáta, pokud byly doručeny do 48 

hodin před zahájením voleb ve všech volebních 

místnostech (§ 24 odst. 5 a § 31 odst. 4 zákona) 

Registrační úřad 

Průběžně nejpozději 48 

hodin před zahájením 

voleb 

8. října (středa) 

Neprodlené informování pracoviště Českého statistického 

úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 

8 odst. 3 vyhlášky) 

Registrační úřad  

1. den voleb do zahájení 

hlasování 

10. října (pátek) do 14:00 

hodin 

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím 

(§ 25 odst. 5 zákona) 

Starosta (v obcích, kde není starosta, 

zajistí tuto povinnost starosty 

místostarosta; není-li v obci ani 

starosta ani místostarosta, 

zajistí tuto povinnost ředitel 

krajského úřadu) 

Dny voleb 

10. října (pátek) od 14:00 

hodin do 22:00 hodin a 11. 

října (sobota) od 08:00 

hodin do 14:00 hodin 

Zajištění průběhu hlasování (§ 3 odst. 3 a § 16 zákona) Okrsková volební komise 

  
Kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech (§ 10 

odst. 1 písm. d) a § 38 zákona) 
Krajský úřad 

  
Kontrola průběhu hlasování a sčítání hlasů (§ 12 odst. 1 

písm. j) a k) a § 38 zákona) 
Pověřený obecní úřad 
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Dny voleb 
10. října (pátek) a 11. října 

(sobota)  

Zákaz volební agitace a propagace v objektu, kde je volební 

místnost a v jeho bezprostředním okolí (§ 30 odst. 3 

zákona) 

 

Dny voleb 

10. října (pátek) a 11. října 

(sobota) až do podepsání 

zápisu o průběhu a 

výsledku hlasování 

Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích 

výsledcích voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu 

voličů, kteří hlasovali (§ 36 zákona) 

Okrsková volební komise 

Po převzetí zápisu o 

výsledku voleb 
 

Zveřejnění předběžných výsledků voleb do obce, kde byl 

vytvořen pouze 1 volební okrsek (§ 43 odst. 3 zákona) 
Starosta 

Bezodkladně po 

odsouhlasení a podepsání 

zápisu o výsledku voleb 

 

Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce 

zveřejněním zápisu o výsledku voleb na úřední desce obce; 

zajištění zveřejnění zápisu o výsledku voleb do 

zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl 

registračním úřadem (§ 47 zákona) 

Registrační úřad 

Po podepsání zápisu o 

výsledku voleb Státní 

volební komisí 

 

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do 

zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů (§ 51 

zákona) 

Státní volební komise 

*) § 68 odst. 1 zákona – Neplní-li zastupitelstvo obce nebo starosta úkoly stanovené tímto zákonem anebo není-li zastupitelstvo obce nebo starosta zvolen, plní 

v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. 

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra [online]. Vlastní úprava. 

 

 



 

 

Příloha č. 3 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Hlučína  

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín.   

 



 

 

Příloha č. 4 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  

 

Zdroj: Interní materiály MÚ Hlučín. 


