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Možnost volit při voIbách do Postanecké sněmovny Parlamentu České republiky v
roce 2017 v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 zdňovatv zahraničí, má práVo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě,

má dVě možnosti jak postupovat, odvislé do uróité míry od charaKeru svého pobytu, a to zda pŮjde o pobyt dlouhodobý ěi kátkodobý.

Přidlouhodobémpobytuvzahraničíumožňuje§6odst.5zákonač.247lí995Sb,,ovolbáchdoParlamentuČeskérepublikyaozměněadoplněniněKenýchdalšich
zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, (dále jen 

"zákon o volbách do Parlamentu"), zapsání do zvláštního seznamu VoliěŮ vedeného zastupitelským úřadem nebo
konzu|árním úřadem České republiky, s výjimkou konzulámích úřadŮ vedených honorámími konzulárními úředníky (dále jen 

"zastupřelský úřad') V mistě pobytu. Na

základě ustanovení§ 6 odst. 5 zákona o volbách do Par|amentu Vedou zýáštní seznam wličŮ zastupitelské úřady pro Vo|iče, Kerý má bydliště mimo území České
republiky, a 1o na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopii dokladŮ potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občansfuí
České republiky a bydliště v územnim obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. ádost musí být doručena nebo
předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 10. záii2017. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským
úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voliěů vedeném zastupitelslcým úřadem v zahraniěí v místě svého
pobytu, bude moci uplatnit své volební právo pň volbách do Poslanecké §němowy ve \r'olební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se voliě nebude vys$ovat v době voleb do Pos|anecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad Wdat na základě.jeho
žádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách qo Par|amentu voličsloý prŮkaz, na Kený je potom opráwrěn hlasovat v jakémkoliv zvláštním voíebním okrsku V zahranióí a
samozřejmě Vjakémkoliv Volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne
vyhlášení voleb požádat o vydání voličského prúkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán Ve zýáštním seznamu voličŮ, a to osoĎně do okamžiku
uzavřenízviáštního seznamu rpličů, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnŮ přede dnem voleb, tj. do 13-řipa2017; toto podání musí
bÝv listinné podobé opatřené úřédně ověřenýrn podpisem voliěe nebo v elekronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, zastupitelský úřad
voliěský průkaz nejdříve í5 dnů přede dnem voleb, tj. 5. řrlna2017, předá osobně \loliči nebo osobě, Kerá se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliěe žádaj'rcího o
Vydáni Voličského prŮkazu, anebo iej Voliči zaš|e.

zákonem ě. 9a2u7 sb., kterým se mění volebni zákony a některé další zákony, byla s úěinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v
elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým pdpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým wdpisem; zatímco doposud
byl uznávaný elektrcnický podpis vedle jména a přímení swjen i s jdentifrkátorem MPSV', který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je - v souyls/osíl s
nařhením EP a Rady (EU) č. 91a2u4 o elektronické idenfifikaci a službách vyfuářejbich dWěru pro elektronické transakce (nařb.eni elDAs) - u kvalifikovaného
elektronického podpisu jen jméno a př|jmení.

Je ťeba upozornit na skutďnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličŮ vedeného zastupitelshým úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut
ze stálého seznamu raoličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním ob\odu má misto trvalého pobytu. Pokud by tento \olič potom v budoucnu chtěl \olit na územi
České republiky, např. při trolbě prezidenta republiky, Kerá se budou konat V lednu 2018, bude nutné žádat zastupitelský úřad o !yškňnutí ze zvláštního seznamu voliěů.
Tento za§tupitelský úřad voliěi vydá o vyškňnutí ze zýáštního
seznamu volióů potvrzení a toto poMzeníje nutné odewdat přede dnem voleb obecnimu úřadu, v jehož územním obvodu má voliě místo trvalého pobytu, nebo v den

Voleb okrskové volebníkomisi, V jeiímž obvodu má misto trvalého pobytu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničíje Vhodnější volit pň \iolbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voliěshi průkaz, kteFý Voliči

vydá na základě ustanovení § 6a zákona o rolbách do Parlamentu obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, vjehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě
ustanovení § 6a odst. 2 zákona o Volbách do Parlamentu mŮže volič již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2,I§!ěína2017, požádat o vydání voliěského prŮkazu u obecního
úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu roličů, tj. v místě svého tívalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, g. 18. října 20í7 do 't6.00

hodin, nebo podánim doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, g. do 13. řiina 2017; toto podání musi být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datorre schránky; obecní úřad voličský pŇkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. ř\na 2017, předá osobně
voliči nebo osobě, Kerá se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem roliče žádajícího o vydáni voliěského prŮkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraniěí; roliěský

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky V roce 2017).

\bliěský průkaz Vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelshý úřad, záležíjen na tom, u jakého úřadu je voliě zapsán v seznamu wličŮ. S voliěsh/m prŮkazem lze při Volbách
do Poslanecké sněmovny hlasovat vjakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním vo|ebním okrsku v zahraniči.

seznam zastupitelsh/ch úřadů, u Kerých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu rrrcličů nebo žádo§t o Voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k
dispozici na internetových stránkách lvínistersfa zahraničních věcí http:/Árww.mzvczl, ikona O ministerstvu - Adresář dip|omaticlcých misí- ástoupeníČR v zahraničí,

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o Volbách do Parlamentu, při samotném aKu hlasování, \rolič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státni
občanství České republilry platným ce§tovním, diplomatickým nebo služebnim pasem České republiky anebo cestovním prŮkazem nebo platným občanským pŇkazem.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové rolební komise (na území České republiky) nebo zvláštní okskové rotební
komise (v žahraniěí) prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže.li volĚ svou totožnost a státni občanství České republil<y, nebude mu h|asování

umožněno. \blič, Kerý se dostiavil do \olební místnosti s voličshým průkazem, je povinen tento průkaz ode\zdat okskové volební komisi nebo zvláštni okrskové volební
komisi; ta jei přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu).

Nazákladěustanovení§27zákonaorolbáchdoParlamentustátní\o|ebníkomisedne5.května2017uĚilalosem Středočeský kraj jakokaj,
Kerému budou podřazeny všechny zvláštní rclební oksky v zahraniěí. Z předchozího lyplývá, že všichni voliči, Keří budou volit v zahraničí na zastupitelských
úřadech, budou Volit kandidáty ze středďeského wlebního kraje.
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