
Základní informace o možnostech hlasování ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 

 
 
 
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Volby proběhnou v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
 
Osoby oprávněné volit na území České republiky: 

Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon o volbách do parlamentu“) může 
na území České republiky volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let.  
 
 
Hlasování na voličský průkaz: 

Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat 
v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v kterémkoli zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí.  
 
O vydání voličského průkazu lze u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán  
ve stálém seznamu voličů, žádat ode dne vyhlášení voleb, tj. ode dne 2. května 2017, a to: 

 a)  osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017  
do 16.00 hodin; 

 b)  písemně – podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 
2017; žádost o vydání voličského průkazu (vzor žádosti je uveden v příloze) lze 
zaslat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

  
Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 15 dnů před začátkem voleb, tj. 5. října 2017, 
a obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle 
na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat i na adresu 
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 
 
V případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 
 
 
Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení: 

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu 
a zařízení může oprávněný volič za splnění podmínek zákona o volbách do parlamentu 
rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých 
do určité míry od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou 
či krátkodobou. 
  
V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici 
nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb, správa tohoto zařízení by 
měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého 
by potom mohl uplatnit své volební právo. 



  
Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem 
dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného 
zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, 
hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. 
  
Tyto voliče zapíše obecní úřad, v jehož obvodu se nemocnice či obdobné zařízení nachází, 
do zvláštního seznamu voličů, a to na základě informací správy příslušného zařízení, které 
musí být obecnímu úřadu předány nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování, tj. 13. října 
2017 do 14.00 hodin. Skutečnost o provedeném zápisu sdělí obecní úřad, u kterého byl 
volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém 
seznamu voličů.  
  
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny 
voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení 
voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České 
republiky.  
  
Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato 
nemocnice či zařízení. V tomto případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 zákona o volbách 
do parlamentu, na základě kterého volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  
  
Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu 
obecnímu úřadu (tj. od 13. října 2017 od 14.00 hodin) a uzavřením stálého seznamu 
voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin), mohou hlasovat 
pouze na voličský průkaz. 
  
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič 
trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 18. října 2017  
od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu 
volebního práva. 
  
Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, 
kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební 
komise umožnit hlasování. 
 
 
Možnost volit v zahraničí: 

Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 zdržovat 
v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě 
možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde  
o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.   
 
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon o volbách do Parlamentu zapsání 
do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem 
České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními 
úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Do zvláštního seznamu voličů bude 
volič zapsán na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě 
ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České 



republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán  
do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 10. září 2017.  
 
Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním 
obvodu tohoto zastupitelského úřadu, u něhož je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, může 
mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení voličský průkaz, na který je 
potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí i v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky. Zastupitelské úřady vydávají voličské průkazy  
za stejných podmínek jako obecní úřady.  
 
V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem  
v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného 
obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič 
potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbě prezidenta republiky, 
která se budou konat v lednu 2018, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí  
ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu 
úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové 
volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu. 
 
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké 
sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá 
obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.  
 
 
 
Bližší informace: Mgr. Jaroslava Homolková, tel.: 566 598 320, 727 984 197. 
 
 
 


