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Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku voleb do Poslanecké sněmovny

Datum a doba konání voleb
Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb. (s datem
rozeslání 2. května 2017) vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny a stanovil dny jejich konání

na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky:


v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 



v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Poznámka: volby v zahraničí se konají ve dvou dnech (konkrétní dny jsou stanoveny v § 1 odst.5
zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Právní předpisy
 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do Parlamentu
ČR)
 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 233/2000 Sb.)
 Právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
volbách do ZO), a vyhláška 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.
Soudnictví na úseku voleb
-

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Financování voleb


Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb (uveřejněna ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 1/2014)

Další informace k volbám na web. stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby.aspx .
Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.
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Právo volit do Poslanecké sněmovny - § 1 odst. 7, § 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR

Voličem do Poslanecké sněmovny je:


státní občan České republiky



který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, u něhož nastala překážka ve
výkonu volebního práva:


omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“) 



omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Poznámka:
Ve volbách do Poslanecké sněmovny NEVOLÍ cizí státní příslušníci; právo volit do Poslanecké
sněmovny má pouze státní občan České republiky, který splňuje výše uvedené podmínky.
Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, může volit, pokud je
zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na
zastupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí včas požádat (viz Harmonogram
úkolů a lhůt). Hlasovat pak může na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu voličů zapsán, nebo
může u tohoto zastupitelského úřadu požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné
hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky nebo v zahraničí. Pokud občan s
ukončeným trvalým pobytem v České republice není zapsán ve zvláštním seznamu voličů u
zastupitelského úřadu, nemůže své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky stanovené
příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů není možné, neboť stálý
seznam voličů vede obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí pouze pro
voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Volební okrsky - § 3 zákona o volbách do Parlamentu ČR

Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle § 26
zákona o volbách do ZO  počet volebních okrsků lze měnit pouze z důvodů stanovených zákonem a
NELZE je měnit v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební
komisí.
Hlasování mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích při
zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky.
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Seznamy voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny vedené obecním úřadem §§ 5 a 6 zákona o volbách do Parlamentu ČR, § 28 zákona o volbách do ZO

Ve volbách do Poslanecké sněmovny obecní úřad vede stálý seznam voličů a zvláštní seznam voličů.
Zvláštní seznam vedený obecním úřadem nemá stálou povahu, neboť jej obecní úřad vytváří pouze
pro konkrétní volby.
A. Stálý seznam voličů (§ 28 zákona o volbách do ZO a §§ 3-4 vyhl. č. 59/2002 Sb.)


stálý seznam vede obecní úřad pouze pro státní občany České republiky, kteří jsou v obci
hlášeni k trvalému pobytu



ve stálém seznamu se u voliče evidují překážky výkonu volebního práva, tj. “karanténa“ (pokud se o
ní úřad dozví) a 1omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva



změny údajů ve stálém seznamu se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče



každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém
seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav; obecní úřad je povinen do 48
hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět



podle § 4 vyhl.č. 59/2002 Sb. je obecní úřad povinen provést každoročně kontrolu správnosti a
úplnosti stálého seznamu; aktualizaci provede obecní úřad s využitím referenčních údajů ze
základního registru obyvatel a údajů z informačního systému evidence obyvatel



podle § 14 odst. 2 zákona o volbách do ZO obecní úřad pro účely vedení stálého seznamu
využívá:


referenční údaje ze základního registru obyvatel, tj. příjmení, jméno, popřípadě jména
(dále jen „jméno“), adresa místa pobytu, datum narození, státní občanství, popřípadě více
státních občanství



údaje z informačního systému evidence obyvatel, tj. jméno, příjmení, včetně předchozích
příjmení, datum narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství, adresa
místa trvalého pobytu, omezení svéprávnosti; údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel,
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V důsledku vydání Stanoviska Nejvyššího soudu Cpjn 23/2016 dochází ve vztahu k dosavadní metodice
Ministerstva vnitra týkající se omezení svéprávnosti s dopadem na výkon volebního práva k jedné zásadní věcné
změně. Nadále již není možné na existenci překážky výkonu volebního práva usuzovat toliko na základě
odůvodnění rozsudku, ale ve všech případech je nezbytné, aby omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva výslovně vyplývalo z výroku soudního rozhodnutí. Znamená to, že obecní úřady budou muset ve
stálém seznamu voličů znovu přezkoumat, zda u voličů, u kterých mají vyznačenu překážku volebního práva
spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, nebyla existence této překážky odvozena pouze z
odůvodnění soudního rozhodnutí, resp., zda skutečně vychází z výrokové části rozsudku, a to bez ohledu na to,
zda jde o rozsudky vydané po účinnosti ObčZ nebo dříve. Viz web MV: http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviskaministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx .
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pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
 Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.


podle § 14 odst. 3 zákona o volbách do ZO může obecní úřad požádat Ministerstvo vnitra o
poskytnutí seznamu voličů v členění podle volebních okrsků, a to tak, že žádost podá v systému
CzechPOINT@office; tento seznam je třeba chápat pouze jako podklad pro aktualizaci stálého
seznamu a kontrolu údajů; překážky ve výkonu volebního práva (např. omezení svéprávnosti k
výkonu volebního práva) a poznámky (např. zápis voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí) si obecní úřad do stálého seznamu dopisuje sám



obecní úřad uzavře stálý seznam dva dny přede dnem voleb, tj. ve středu 18. října 2017 v 16.00
hodin a okrskovým volebním komisím předá “VÝPIS ZE STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ“, který
obsahuje soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku (u voliče, u něhož nastala
překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu a ve výpisu ze
seznamu)



po uzavření stálého seznamu již nemůže obecní úřad provádět změny; pokud se obecní úřad
dozví po uzavření seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní
informaci pro okrskovou volební komisi



pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu z důvodu zápisu tohoto voliče do zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat do stálého
seznamu pouze v případě, že volič předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu; toto potvrzení je třeba odevzdat v období před dnem voleb obecnímu úřadu, v
jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo nejpozději v den voleb okrskové
volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu



stálý seznam se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní techniky v
členění podle volebních okrsků; je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu
abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů s uvedením jména a čísla volebního okrsku.
Stálý seznam vedený v knize - vzor dle vyhl. č. 59/2002 Sb.
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