
  

 1 

 
odbor všeobecné správy 
oddělení voleb 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-111155-2/VS-2017 

Praha   26 . září 2017 
Počet listů: 2 
 

Vážený pan 
Michal Bláha 
ředitel Hlídač Státu z.ú. 
 
michal@michalblaha.cz 
 
 
 
Aplikace usnadňující napsání žádosti o voličský průkaz pro volby  
do Poslanecké sněmovny  
 
 Oddělení voleb odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra obdrželo Vaši 
žádost o kontrolu aplikace, která veřejnosti zjednoduší a zpřístupní napsání a 
odeslání žádosti o voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR.  
 

Úvodem musíme konstatovat, že Ministerstvu vnitra, které metodicky řídí 
organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Parlamentu České 
republiky, nepřísluší dle 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“), kontrolovat správnost aplikací 
provozovaných právnickými osobami k zjednodušení některých úkonů ze strany 
voličů. Z tohoto důvodu se proto nemůžeme k jejich obsahu vyjadřovat.  

K předmětné problematice sdělujeme, že způsob a podmínky vydání 
voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny upravuje ustanovení § 6a 
zákona o volbách do Parlamentu.  

O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa 
trvalého pobytu voliče, a to pro volby v tomto roce osobně do 18. října 2017 do 16.00 
hodin (obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední 
záznam) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. 
října 2017. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
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schránky. Zdůrazňujeme, že o voličský průkaz může volič požádat již ode dne 
vyhlášení voleb.  

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké 
sněmovny v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  

Pro úplnost dodáváme, že 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, 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. 

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. 

Závěrem dodáváme, že podrobné informace k volbám do Poslanecké 
sněmovny, včetně možnosti hlasovat na voličský průkaz, naleznete na webových 
stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz pod bannerem „Volby“ – odkaz „Volby  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“.  

 
 
 
 
 

JUDr. Jitka Červenková 
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