
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,  

o volbách do Parlamentu České republiky  

a o změně a doplnění některých dalších zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 103) 

 

Vláda na své schůzi dne 21. března 2018 projednala a posoudila senátní návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila 

s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda má pochybnosti, že přijetím navrhovaných změn bude dosaženo cíle sledovaného 

předkladatelem, tedy zvýšení zájmu voličů o volby do Senátu a jejich účasti v nich. 

2. Z pohledu organizace a přípravy samotných voleb vláda uvádí, že návrh je 

nerealizovatelný. Zajistit doručení hlasovacích lístků pro druhé kolo senátních voleb 

přímo voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb je technicky nemožné. Splnit tuto 

povinnost v případě vzdání se kandidatury kandidáta před druhým kolem voleb 

do Senátu v nejzazší zákonné lhůtě (tj. 48 hodin před zahájením druhého kola voleb) je 

pak zcela vyloučeno. Důvodem jsou minimální lhůty vyžadované tiskárnou pro tisk 

hlasovacích lístků a lhůty, které potřebuje Česká pošta pro jejich doručení voličům. 

3. Přijetí návrhu by znamenalo oproti současnému stavu zvýšené nároky na veřejné 

rozpočty, které však nejsou předkladatelem dostatečně konkretizovány a které 

by s ohledem na pochybnosti o dosažení sledovaného cíle nebylo možno hodnotit jako 

odůvodněné a smysluplně vynaložené. 

4. Vláda dále upozorňuje, že pokud jde o doručování hlasovacích lístků pro druhé kolo 

volby voličům, mohla by se navrhovaná úprava jevit jako nesystémová ve vztahu 

k volbám prezidenta republiky, neboť změna jejich právní úpravy navrhována není, byť 

jsou postaveny na obdobném principu jako volby do Senátu, tedy na obdržení 

hlasovacích lístků pro druhé kolo ve dnech volby přímo ve volební místnosti. 
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