Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil
prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 02. 05. 2017.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou
dnech:
v pátek
a
v sobotu

20. října 2017

od 14.00 hodin do 22.00 hodin

21. října 2017

od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb,
tj. 21. října 2017 dosáhl věku nejméně 18 let.
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.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb (tj. 20. a 21. října 2017) 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 dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
O přenosnou volební schránku může volič požádat do 19. října 2017 na Obecním
úřadě v Libějovicích, Libějovice 26 osobně nebo na čísle telefonu 383 382 064.
Volby v zahraničí
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno
hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné
informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách
ministerstva vnitra – www.mvcr.cz.

Státní volební komise na svém 141. jednání dne 05.05.2017 určila losem podle
§ 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky, S t ř e d o č e s k ý k r a j krajem, kterému budou podřazeny všechny
zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.
Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu,
popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě
zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost
do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro
okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním
okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat vyhotovené voličské
průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 05. 10. 2017.
Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději
do středy 18. 10. 2017 do 16.00 hodin.
Žádost (viz. formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky, obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku
13. 10. 2017 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz.
formulář níže).
Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR –
www.mvcr.cz.
Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého
statistického úřadu – www.volby.cz.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce
2017
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem 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“) na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území

České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (blíže viz.
Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2017 v zahraničí).
Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony,
byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na
základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; zatímco
doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s
„identifikátorem MPSV“, který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat,
nově je – v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení
eIDAS) – u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak
lze již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to
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 lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října
2017, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského
průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno v této
formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený
podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič,
který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1) úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

1a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady,
úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
2) notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození
od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto
skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní licence a
Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu
podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017,
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o
plnou moc k převzetí / vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání
žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i
na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě
se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský
průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje
voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v
jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové
volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním
kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici) a

prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z
titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební
komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k
výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad za stejných
podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve
zvláštním seznamu voličů.

Obecní úřad Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice
V: ……………………………………………….. dne: ……………………………..2017

ŽÁDOST
voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU pro
hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se
uskuteční
20. a 21. října 2017
_______________________________________________________________________________
Podle 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 „zákon o volbách
do Parlamentu“) tímto žádám příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu pro
hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech
20. a 21 října 2017, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu
jsem zapsán(-a).
Jméno a příjmení žadatele (voliče):
Datum narození:
Trvalý pobyt:

K tomu sděluji, že voličský průkaz:
*) převezmu osobně
*) převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem
*) žádám zaslat na adresu - *) místa mého trvalého pobytu
*) jinou: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..
Podpis voliče- žadatele
*Označte odpovídající
Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. 10. 2017 do 16.00
hodin.
V případě listinného podání žádosti (doručené nejpozději do 13. 10. 2017) je třeba, aby podpis voliče (žadatele) byl opatřen
jeho úředně ověřeným podpisem.
Žádost lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (doručené nejpozději do 13. 10. 2017)

Plná moc
Já níže podepsaný (-á)
Jméno a příjmení zmocnitel
(voliče – žadatele o vydání voličského průkazu)
Datum narození
Trvalý pobyt

Zmocňuji tímto
Jméno a příjmení zmocněnce
Datum narození
Trvalý pobyt

aby převzal(-a) od Obecního úřadu Libějovice můj voličský průkaz vydaný na
základě mé žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční 20. a 21. října 2017

V ………………………………………. dne …………………… 2017

……………………………………………………..

Podpis zmocnitele
(úředně ověřený podpis volič – žadatele o vydání voličského průkazu

