INFORMACE K VOLBÁM V ROCE 2022
V pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00
hodin proběhnou v Brně volby do Zastupitelstva města Brna, do zastupitelstev 29 městských
částí a také volby do Senátu v obvodu č. 55 a 58.
Voliči budou o době a místě konání voleb v obci informováni nejpozději 8. září 2022
oznámením starosty příslušné městské části (dále jen „starosty“), zveřejněným na úřední
desce příslušného úřadu městské části. V oznámení budou uvedeny adresy volebních
místností.
V každé volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený
nápisem “vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace
o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí
být pro každý volební okrsek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na
jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. Okrsky, ve kterých se konají i volby do Senátu, musejí být
vybaveny i zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasovací lístky musí být voličům doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb (do
20. září 2022). V případě potřeby může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební
komisi o novou sadu hlasovacích lístků.
Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a
hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední
obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do Senátu jsou žluté.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Zjišťování státního občanství a vydávání osvědčení o státním občanství České republiky
provádí krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu
fyzické osoby na území České republiky, o jejíž státní občanství se jedná.

Na území Jihomoravského kraje je příslušným úřadem Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Další informace k výše uvedené problematice mohou občané získat na:
web. stránkách:
adrese:
telefonu:
fax:
e-mail:
ID DS:

http://www.kr-jihomoravsky.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
541 651 111 (ústředna)
541 651 209
posta@kr-jihomoravsky.cz
x2pbqzq

Magistrát města Brna od data 1. 1. 2014, na základě zákona č. 186/2013 Sb., o státním
občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České
republiky), agendu státního občanství nevykonává.
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazuje
svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené.
Občanský průkaz lze vystavit ve lhůtách:
- do 30 pracovních dnů
- do 5 pracovních dnů - občan starší 15 let uhradí poplatek ve výši 500,- Kč
- do 24 hodin - občan starší 15 let uhradí poplatek ve výši 1.000,- Kč. Tato lhůta neběží
ve dnech pracovního klidu a občan si doklad může převzít pouze na MV v Praze.
Informace týkající se občanských průkazů lze získat na telefonní lince 542 175 119.
Bližší informace lze rovněž získat na webových stránkách Magistrátu města Brna
www.brno.cz nebo osobně na Odboru správních činností na Husově ulici č. 5.
Odbor správních činností Magistrátu města Brna na Husově 5 zajistí služby ve dnech 23. a 24.
září 2022 následovně:
pátek
sobota

8.00-12.00 hodin 14.00-22.00 hodin první den voleb
8.00-14.00 hodin druhý den voleb.

V době konání voleb je možné pouze převzít vyhotovený občanský průkaz.
V případě konání druhého kola volby do Senátu Parlamentu České republiky, bude Odbor
správních činností MMB na Husově 5, zajišťovat služby ve stejném čase.
REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA OBČANŮ S ÚŘEDNÍ ADRESOU
(tj. na adrese Husova 3, Husova 5, Dominikánská 2)
Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt na adresách: Husova 3, Husova 5
a Dominikánská 2 se hlasovací lístky nedistribuují, ale jsou pro voliče připraveny
k vyzvednutí na vrátnici Úřadu městské části Brno-střed se sídlem na Dominikánské 2 nebo v
sídle volebního štábu na Kolišti 29. Voliči s trvalým bydlištěm na adrese:
•
•
•

Husova 3 (bývalé sídlo zvláštní matriky) volí v okrsku č. 23038, tj. volební místnost
v budově ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2;
Husova 5 (sídlo ohlašovny trvalého pobytu) volí v okrsku č. 23018, tj. volební místnosti
v budově ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2;
Dominikánská 2 (sídlo zvláštní matriky) volí v okrsku č. 23001, tj. volební místnost ZŠ
Rašínova 3.

1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH
ČÁSTÍ
Ve velkých obcích, které jsou dále členěny na městské obvody nebo městské části (Brno,
Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava, Liberec a Hlavní město Praha), se konají
jak volby do zastupitelstva celého města, tak současně i volby do zastupitelstev jednotlivých
městských obvodů či městských částí.
Volič
Pro účely voleb do zastupitelstev obcí je voličem občan obce, a to za předpokladu, že jde o
státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan některého z členských států Evropské unie, který nejpozději druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu a pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokazuje okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové
volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky, průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu nebo
osvědčením o registraci.
Po prokázání totožnosti obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
šedé barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. Všechny volební strany jsou uvedeny na společném hlasovacím lístku,
a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet
volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě, případně na druhé straně
hlasovacího lístku. Kandidáti jednotlivých volebních stran jsou seřazeni v pořadí určeném
jejich volební stranou. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice,
nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně
kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství
jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku
uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům
společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu.
V Brně volič obdrží dva hlasovací lístky – jeden pro volby do Zastupitelstva města Brna
(označený na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a jeden pro volby
do zastupitelstva městské části.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. Pokud by
byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný. Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební

•

•

straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém
případě nepřihlíží.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena
volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních
šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek jak pro volby do Zastupitelstva města Brna, tak pro volby
do zastupitelstva městské části, do jedné úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským
nebo konzulárním úřadem České republiky (dále jen „zastupitelský úřad”) není při volbách
do zastupitelstev obcí možné. Zvláštní seznamy voličů vedou zastupitelské úřady na základě
bydliště voliče v zahraničí, který z tohoto titulu o zápis požádal, a mají proto povahu stálého
seznamu voličů. Vzhledem k tomu, že volič může v daných volbách hlasovat pouze jednou,
může být veden pouze v jednom stálém seznamu voličů. V důsledku svého zápisu do
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého
seznamu voličů vedeného úřadem městské části. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve
stálém seznamu voličů v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, musí požádat
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí
předložit úřadu městské části potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové
volební komisi.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voličský průkaz
Platná právní úprava v případě voleb do zastupitelstev obcí neupravuje institut voličských
průkazů. Volební průkazy se pro tento typ voleb nevydávají.
Výsledky voleb vyhlásí registrační úřad zveřejněním zápisu o výsledku voleb
do příslušného zastupitelstva na úřední desce.

2. VOLBY DO SENÁTU Parlamentu České republiky
Na území města Brna proběhnou volby do volebního obvodu č. 55 a 58.
Volební obvod č. 55 Sídlo: Brno-město zahrnuje městské části Brno-Bystrc, Brno-Kníničky,
Brno-Žebětín, obce Babice u Rosic, Biskoupky, Borač, Borovník, Braníškov, Bratčice, Březina,
Černvír, Čučice, Deblín, Dolní Kounice, Dolní Loučky, Domašov, Doubravník, Drahonín,
Hajany, Heroltice, Hlína, Horní Loučky, Hradčany, Hrušovany u Brna, Hvozdec, Chudčice,
Ivančice, Javůrek, Kaly, Katov, Ketkovice, Kratochvilka, Křižínkov, Kupařovice, Kuřimská Nová
Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Ledce, Lesní Hluboké, Litostrov, Lubné, Lukovany,
Malešovice, Maršov, Medlov, Mělčany, Modřice, Moravany, Moravské Bránice, Nebovidy,
Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Němčičky, Neslovice, Níhov, Nosislav, Nová Ves, Nové
Bránice, Odrovice, Olší, Omice, Ořechov, Oslavany, Ostopovice, Ostrovačice, Pernštejnské
Jestřabí, Popůvky, Pravlov, Prštice, Předklášteří, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Přísnotice,
Radostice, Rojetín, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, Řikonín, Senorady, Sentice, Silůvky,
Skryje, Sobotovice, Stanoviště, Střelice, Svatoslav, Syrovice, Tetčice, Tišnov, Tišnovská Nová
Ves, Trboušany, Troubsko, Újezd u Rosic, Újezd u Tišnova, Unkovice, Úsuší, Veverská
Bítýška, Veverské Knínice, Vohančice, Vratislávka, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř,
Zastávka, Zbraslav, Zbýšov, Žabčice, Žďárec, Želešice.
Volební obvod č. 58 Sídlo: Brno-město zahrnuje městské části Brno-Bohunice, BrnoČernovice, Brno-Chrlice, Brno-jih, Brno-Líšeň, Brno – Maloměřice a Obřany, Brno-Slatina,
Brno-Tuřany, Brno-Vinohrady, Brno-Židenice.
Hlasování do Senátu Parlamentu České republiky bude probíhat pouze na území České
republiky. Nebude se hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.
Volič
Pro účely voleb do Senátu je voličem státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb může volit i občan České republiky,
který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů dle místa trvalého pobytu, vedených
jednotlivými úřady městských částí (dále jen úřady). Voliči mohou být také zapsáni ve
zvláštních seznamech voličů, které jsou taktéž vedeny úřady nebo zastupitelskými úřady
České republiky v zahraničí. Každý volič může být však zapsán pouze v jednom seznamu
voličů!
Pokud volič pobývá v době voleb do Senátu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální
péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které se nachází
v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může
v tomto zařízení hlasovat. Musí však být splněna podmínka, že zdravotnické zařízení se
nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny, a volič je zároveň
v tomto volebním obvodu přihlášen k trvalému pobytu. Při splnění výše uvedeného je
hlasování možné:
- na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího
pobytu). Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného
zdravotnického zařízení.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního
seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu
v jejich územním obvodu nejpozději 16. září 2022 do 14.00 hod.
V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové
volební komise s výpisem ze zvláštního seznamu voličů a přenosnou volební
schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat.
Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.

-

na základě voličského průkazu (blíže viz Hlasování na voličský průkaz)
Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní úřad nebo ve dny
voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém
zařízení.
Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do
zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.

Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické
zařízení
V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech voleb „svou“ okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Poté
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou
úředním razítkem.
Hlasování na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz. Voličský průkaz vydává příslušný úřad
městské části podle místa trvalého bydliště nebo zastupitelský úřad. Žádostí o vydání
voličského průkazu je podání v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručené
nejpozději do pátku 16. září 2022 tomu, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, nebo
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu voličů, tzn.
do středy 21. září 2022 do 16:00 hod. Vydání voličského průkazu se poznamená do stálého
seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů.
Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu,
kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal
zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním
seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby na území České republiky a kde
zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního
obvodu.

Způsob hlasování
V prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volby do Senátu se
konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro volby do Senátu je barevně
odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek
pro volby do Senátu (žluté barvy) musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro
volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků.

Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se
konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního
kola.
Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen
nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil
na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 7. října 2022 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič
je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední
obálku (barvy šedé).
Celkové výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR vyhlásí a uveřejní Státní volební
komise na základě sdělených souhrnných výsledků voleb ve volebních obvodech Českým
statistickým úřadem.

