
Informace o krajských volbách 2012

TERMÍN VOLEB
pátek 12.10.2012 14,00 – 22,00 hod
sobota 13.10.2012 8,00 – 14,00 hod.

POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA KRAJE

Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů, se stanoví 
podle počtu obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby (§ 31 odst. 1 a 2 zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Počet členů Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje, který má být zvolen ve volbách konaných ve dnech 12. a  13.10.2012, činí 65 
členů, neboť k 1.1.2012 měl Jihomoravský kraj 1 166 313 obyvatel .

PRÁVO VOLIT DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Právo volit do zastupitelstva kraje má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážky výkonu volebního práva:

 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody

 zbavení způsobilosti k právním úkonům

 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

PRÁVO BÝT ZVOLEN

Do zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič (tj. ten, který má právo volit), u kterého není 
překážka ve výkonu volebního práva spočívající ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve zbavení
způsobilosti k právním úkonům. 

Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná
a) s funkcí  vykonávanou na  ministerstvu, jiném  ústředním orgánu  státní  správy  nebo  na  orgánu 

státní správy s celostátní  působností, obsazovanou  volbou, jmenováním  nebo  ustanovováním,
b) s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu,  zaměstnancem obce,  

zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní  správy,   
nejde-li o  orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce  obsazovány volbou, jmenováním 
nebo ustanovováním,

c) s funkcí  statutárního  zástupce 
kraj majetkovou účast.

 právnické  osoby zřízené nebo  založené krajem, anebo v níž má     

d) funkce člena  zastupitelstva  kraje je  po dobu jejího výkonu  neslučitelná  s výkonem  státní  
služby  podle služebního zákona.
Funkce člena zastupitelstva kraje  je neslučitelná podle písm. b) jen tehdy, vykonává-li 

zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní 
působností tohoto kraje.

PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické strany 
a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena  a jejich koalice (za kandidátní listinu podanou 



koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí 
jednoznačně na kandidátní listině jako koalici označí, uvedou členy koalice a její název).
Na kandidátní listině lze uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do 
zastupitelstva kraje tj. v případě Jihomoravského kraje 65 + 5.

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje bylo možné podat KrÚ JMK
nejpozději do 7.8.2012 do 16 hod. K tomuto dni bylo podáno celkem 23 kandidátních listin, což je o 5 
více než v krajských volbách v roce 2008.

ZÁSADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.  Volič  po  příchodu  do  volební  místnosti 
prokáže svou totožnost  a státní  občanství České  republiky platným  občanským průkazem  nebo  
cestovním  pasem  České  republiky. Po učinění záznamu  do výpisu  ze stálého  seznamu obdrží  volič 
od  okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise  vydá za  
chybějící  nebo  jinak označené  hlasovací lístky nové.

Voliče, který není zapsán  ve výpisu ze  stálého seznamu a který prokáže  své právo hlasovat  ve 
volebním okrsku,  okrsková volební  komise  dopíše  do  výpisu  ze  stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

V  prostoru určeném pro  úpravu hlasovacích lístků  nesmí být  nikdo přítomen  zároveň s voličem, 
a to ani člen okrskové volební komise. 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.

Volič  může  požádat  ze  závažných, zejména zdravotních, důvodů  obecní  úřad  a  ve  dnech  voleb  
do zastupitelstva kraje okrskovou  volební komisi  o to,  aby mohl  hlasovat mimo  volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková  volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,  
úřední  obálkou  a  hlasovacími  lístky. 

Po  obdržení úřední obálky,  popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do  prostoru určeného  
k úpravě hlasovacích lístků. V tomto  prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 
úpravy  hlasovacího lístku nemají  na posuzování hlasovacího lístku vliv. Pokud dal volič na hlasovacím 
lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické 
strany, politického hnutí nebo koalice a k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Volič  hlasuje tak, že po  opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před  okrskovou volební  komisí  do  volební schránky.  Za voliče, který není  
schopen vložit úřední  obálku s hlasovacím  lístkem do volební schránky,  může tak učinit  jiný volič, 
nikoliv  však člen okrskové volební komise.



Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu  hlasovacích  lístků,  okrsková  volební  
komise  hlasování neumožní.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na základě tzv. technické novely volebních zákonů (zákon č. 222/2012 Sb.) byla nově zavedena 
možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz. Voličské průkazy vydává 
obdobně jako ve volbách do Parlamentu České republiky obecní úřad na žádost voliče zapsaného ve 
stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
Podle § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do 
stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze 
voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu od okamžiku vyhlášení krajských voleb (tj. od 29.
června 2012):
• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele 
zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím
tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný 
formulář.
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku jako úkon pro účely využití 
volebního práva. 
Voliči ze Znojma mohou o voličský průkaz požádat na odboru správním, odd. evidence obyvatel, 
Pražská 59, chodba vlevo (v budově Policie ČR).
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče
Voliči ze Znojma mohou zaslat žádost na mailovou adresu: dagmar.cnostova@arm.muznojmo.cz
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
ID datové schránky Města Znojma (MěÚ Znojmo): ns4a987

Žádost shora uvedenými způsoby musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 5. října 2012.

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn 
voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém 
veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu osobním podáním lze požádat do 
okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. října 2012 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním 
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je 
volič přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

V novelizovaném zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 26a není stanovena žádná lhůta, která by omezovala 
vydávání voličských průkazů voličům, jako je tomu u ostatních volebních zákonů, až od 15. dne před 
konáním voleb, a to z toho důvodu, že v případě voleb do zastupitelstev krajů, kdy volby probíhají 
pouze na území České republiky, není nutné ověřovat duplicity ze zahraničí.



VÝSLEDKY VOLEB

Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje krajský úřad vyvěšením zápisu 
o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce krajského úřadu neprodleně po jeho 
podepsání.
Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů vyhlašuje Státní volební komise sdělením ve Sbírce 
zákonů.

SPOLEČNÉ KONÁNÍ VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA  A DO SENÁTU

Tam, kde se konají společně volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje s volbami do Senátu tj. 

volební obvod č. 56 Břeclav (celý okres Břeclav, jižní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu 

obcemi Cvrčovice, Pohořelice, Přibice, Vranovice, na západě obcí Vlasatice) a volební obvod č. 59 

Brno-město (městské části Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bosonohy) –

obdrží voliči hlasovací lístky pro každý druh voleb jiného formátu a rovněž informační leták pro každý 

druh voleb zvlášť. Rovněž úřední obálky, do kterých se vkládají hlasovací lístky, budou barevně 

odlišeny ( pro krajské volby šedé, pro volby do Senátu žluté). Volební urna bude pro oba druhy voleb 

společná.

Pokud je hlas ve špatné obálce, jedná se o neplatný hlas.

Informace Krajského úřadu v Brně
zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz

Text doplněn pro potřeby Města Znojma

http://www.kr-jihomoravsky.cz/



