
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

Informace o voličských průkazech 

 Volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 7. a 8.října 2016. V pátek 

7.10.1016 budou volební místnosti otevřeny v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a následně v 

sobotu 8.10.2016 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR budou volební místnosti otevřeny stejně, 

tedy 15.10.2016 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a následně v sobotu 16.10.2016 v době od 

8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 Voliči, kteří se nebudou zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, 

mohou hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., v platném znění, na voličský 

průkaz. Ovšem pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož 

volebním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.  

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:  

Volič může požádat o vydání voličského průkazu buď osobně nejpozději do 5.10. 2016 do 16,00 hod 

na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu nebo podáním doručeným nejpozději do 30. září 

2016. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v 

elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické 

podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.  

Obecní úřad nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. nejdříve 22. září 2016, předá voličský průkaz voliči 

osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o 

vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.  

Volič zapsaný v seznamu voličů pro volby do Senátu Parlamentu ČR s trvalým pobytem v Nesovicích 

může požádat o vydání voličského průkazu za výše uvedených podmínek na Obecním úřadu v 

Nesovicích, Nesovice 305, 683 33.  

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad nebo konzulární úřad, za stejných podmínek 

jako obecní úřad, a to na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. V tomto 

případě může tento volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky spadajícím 

do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.  

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem v 

zahraničí, je tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, 

v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič 

chtěl volit na území České republiky, je třeba požádat zastupitelský nebo konzulární úřad o vyškrtnutí 

ze zvláštního seznamu voličů. Ten voliči vydá o tomto vyškrtnutí potvrzení a toto potvrzení je nutné 

odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič na území České 

republiky místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má 

místo trvalého pobytu.  



Při samotném aktu hlasování volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Po záznamu do výpisu ze 

seznamu pro volby do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou 

úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 

hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen 

tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.  

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu, 

obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb 

(pro každé kolo jeden).  

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné 

pouze osobně. Obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad v této době může vydávat 

voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, 

tj. do 12. října 2016 do 16.00 hodin 


