
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky  (dále jen „Poslanecká sněmovna“) se konají  

v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
  

Volby do Poslanecké sněmovny, které probíhají v zahraničí se konají rovněž ve 2 dnech, a to 

1. ve čtvrtek 27. května 2010 a pátek 28. května 2010, shodně od 14.00 hodin do 21.00 hodin 
místního času tam, kde je časový posun větší než 4 hodiny oproti času na území České 
republiky; 
jde o hlasování na Zastupitelském úřadě Los Angeles, San José, Bogota, Lima, Mexiko, 
Chicago, Caracas, Havana, New York, Ottawa, Santiago de Chile, Toronto, Washington, 
Brasília, Buenos Aires, Sao Paulo; 
   

2. v pátek 28. května 2010 od 12.00 hodin do 22.00 hodin místního času a v sobotu 29. května 
2010 od 8.00 hodin do 12.00 hodin místního času, kde je časový posun nejvýše do 2 hodin 
oproti času na území České republiky;  
jde o hlasování na Zastupitelském úřadě Akkra, Rabat, Abuja, Alžír, Dublin, Lisabon, Londýn, 
Tunis; 
   

3. u zbývajících zastupitelských úřadů probíhá hlasování ve stejném čase jako na území České 
republiky. 

Možnost hlasovat na voličský průkaz  

    
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných 
ve dnech 28. a 29. května 2010 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 2010 v zahraničí). 
  
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 dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání 
voličského průkazu, a to: 

• písemnou žádostí opatřenou 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. Pro 
písemnou žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný 
formulář.  



 
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,  

o a) 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, 

o b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky 
Úřední ověření podpisu voliče provádějí 

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. 
  
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 21. května 2010. V ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do 
Parlamentu není upravena možnost podání žádosti o vydání voličského průkazu 
v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních právních předpisů, 
případně cestou datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu. 
Elektronickou žádost o vydání voličského průkazu, opatřenou zaručeným 
elektronickým podpisem a zaslanou příslušnému obecnímu úřadu, tak nelze 
považovat za žádost o vydání voličského průkazu podle ustanovení § 6a odst. 2 
zákona o volbách do Parlamentu. Žádost o vydání voličského průkazu podepsaná 
zaručeným elektronickým podpisem je dle našeho názoru rovnocenná písemné, 
vlastnoručně podepsané a úředně neověřené žádosti o vydání voličského průkazu. 
Žádost o vydání voličského průkazu tak na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o 
volbách do Parlamentu vyžaduje kvalifikovanou formu úkonu, tj. písemné podání 
opatřené ověřeným podpisem voliče; tuto vyšší formu však dle našeho názoru použití 
zaručeného elektronického podpisu nemůže nahradit. 

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební 
orgán, 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, tj. do 26. května 2010 do 16.00 hodin.  

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 
2010, předá 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. 
  
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. 
  
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném 
aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební 
komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 
5 zákona o volbách do Parlamentu). 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. 

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 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“), 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 do 
Poslanecké sněmovny v roce 2010, 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. 
  
Na základě ustanovení § 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu zapíše 
do zvláštního seznamu tyto voliče obecní úřad. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem 
hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa 
příslušného zařízení obecnímu úřadu, městskému úřadu, magistrátu, úřadu městské 
části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu 
městské části hlavního města Prahy v jejich územním obvodu nejpozději 7 dnů 
před začátkem hlasování (tj. 21. května 2010 do 14.00 hod.); údaje jsou podle 
potřeby aktualizovány. 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. Na základě ustanovení § 1 odst. 6 vyhlášky 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 zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 
243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„vyhláška“), dva dny před zahájením voleb (tj. 26. května 2010 v 16.00 hodin) obecní 
úřad zvláštní seznam uzavře a předá okrskovým volebním komisím výpis ze 
zvláštního seznamu voličů obsahující údaje shodné s údaji zvláštního seznamu 
voličů, samostatně pro každý ústav nebo zařízení. S tímto výpisem, přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky se okrsková volební komise 
dostaví do příslušného zdravotnického zařízení, kde po prokázání totožnosti 
a státního občanství voliče, a to platným občanským průkazem nebo cestovním 
dokladem České republiky, voliči umožní hlasovat. 
  
Jak zákon o volbách do Parlamentu, tak i vyhláška připouštějí ve svých ustanoveních 
po předání podkladů pro zápis a po uzavření zvláštních seznamů voličů pouze 
aktualizaci údajů resp. změnu zápisu, tzn. skutečností již ve zvláštním seznamu 
uvedených a nikoli provedení nového zápisu po uplynutí zákonem o volbách 
do Parlamentu stanovených lhůt. Tomu odpovídá i ustanovení § 1 odst. 9 vyhlášky, 
podle kterého lze ve zvláštním seznamu voličů pouze zrušit zápis a následně zrušit 
poznámku o tomto zápisu ve stálém seznamu voličů, pokud se volič dostaví 
k hlasování v okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a prokáže se, že v okrsku, 
kde byl zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů nehlasoval a tento zápis byl 
zrušen. 
  
            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. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz (viz 
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2010) a ve dny voleb nakonec bude v nemocnici 
nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této 
nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat. Hlasování 
v těchto zdravotnických zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním 
obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po předchozím požádání buď příslušného 



obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve 
dny voleb příslušné okrskové volební komise, nejlépe prostřednictvím správy 
příslušného zdravotnického zařízení. Voličský průkaz poté volič odevzdá členům 
okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou 
volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným 
občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední 
obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat. 
  
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. Při hlasování 
postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
  
Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu 
obecnímu úřadu (tj. od 21. května 2010 od 16.00 hodin) a uzavřením stálého 
seznamu voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 26. května 2010 do 16.00 hodin), 
mohou hlasovat pouze na voličský průkaz, který si zajistí prostřednictvím osoby, 
kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu podle § 6a 
zákona o volbách do Parlamentu, a jeho převzetí, a to u obecního úřadu, v jehož 
územním obvodu mají trvalý pobyt a v jehož stálém seznamu voličů jsou zapsáni. 
  
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má 
volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 26. května 
2010 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. 
 
 
Informace byly převzaty  ze stránek Ministerstva vnitra 
http://www.mvcr.cz/volby.aspx 
 

http://www.mvcr.cz/volby.aspx

