Vybavení volebních místností
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
§ 17
Volební místnost
(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební
schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků,
prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími
potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní
prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí
starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve
volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. 6)
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů,
pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a
barvy. Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s jinými
volbami, musí být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu
odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby.
(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební
schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím úředních
obálek, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným
velkým státním znakem a zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými
tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí
zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve
volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem "vzor" a informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
____________________
6) Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
§ 31
Volební místnost
(1) Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební
schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků a prázdných obálek opatřených
úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze seznamu a
tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
(2) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a
barvy. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s jinými volbami, musí být úřední
obálka pro volby do zastupitelstev obcí odlišná od obálky pro jiné volby.
(3) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní
prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí
starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek
označený nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
(5) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve
volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. 24)
____________________
24) Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č.
154/1998 Sb.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
§ 29
Volební místnost
(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební
schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků,
dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední
obálka"), psacími potřebami, výpisem ze stálého seznamu a tímto zákonem, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
(2) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a
barvy. Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s jinými volbami, musí být úřední
obálky pro volby do zastupitelstev krajů odlišeny barevně od obálek pro jiné volby.

(3) Ve volební místnosti jsou pro každý volební okrsek určeny pro úpravu
hlasovacích lístků zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.
Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů,
pokud byla doručena alespoň 48 hodin před zahájením voleb.
(5) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve
volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. 19)
____________________
19) Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č.
154/1998 Sb.

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
§ 33
Volební místnost
(1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka
České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.
(2) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební
schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků,
prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími
potřebami, výpisy ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a tímto zákonem,
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích
Evropské unie. Konají-li se volby do Evropského parlamentu současně s jiným druhem
voleb, je třeba při vybavování volební místnosti k této skutečnosti přihlédnout (§ 64).
(3) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní
prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí
starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
označené nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů,
pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v
pracovních jazycích Evropské unie, a informace o základních zásadách hlasování do
Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států
Evropské unie.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a
barvy. Konají-li se volby do Evropského parlamentu společně s jinými volbami, musí být
úřední obálka pro volby do Evropského parlamentu odlišena barevně od úřední obálky pro
jiné volby.

