
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho,  
Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy, 

Vlastimila Válka, Marka Výborného a dalších na vydání 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 některé další zákony (sněmovní tisk č. 217) 

 

Vláda na své schůzi dne 24. července 2018 projednala a posoudila 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 některé další zákony, 

a zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé 

níže uvedené skutečnosti, které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

1. Vláda v obecné rovině záměr umožnit korespondenční způsob hlasování podporuje 

a zavedení této možnosti je rovněž jedním ze závazků obsažených v jejím programovém 

prohlášení. Předložený poslanecký návrh nicméně obsahuje některé problematické 

aspekty, jejichž dořešení a následnou úpravu předloženého textu návrhu zákona 

považuje vláda za nezbytné.  

2. Vláda nepovažuje za žádoucí, aby korespondenční hlasování platilo u každého druhu 

voleb pro jinou skupinu voličů, zvláště když důvody pro toto rozlišení nijak neosvětluje ani 

důvodová zpráva. 

3. Výčet úkolů zastupitelského úřadu a obecního úřadu ve vztahu ke korespondenčnímu 

hlasování v předloženém návrhu zákona je podle názoru vlády nedostatečný. 

Ve skutečnosti by totiž nebyl omezen pouze na výdej dokumentů pro korespondenční 

hlasování, ale tyto úřady by zajišťovaly provedení korespondenčního hlasování jako 

celku. Dále by bylo nutné příslušné úkoly spojené s korespondenčním hlasováním 

promítnout též do ustanovení o okrskové volební komisi, resp. o zvláštní okrskové 

volební komisi. 

4. Vláda upozorňuje, že s ohledem na stávající právní úpravu umožňující registraci 

kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu ještě 20 dnů přede dnem voleb, 
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by při zavedení korespondenčního hlasování bylo zapotřebí posunout lhůty pro podání 

kandidátních listin, jejich registraci a následný soudní přezkum. 

5. V ustanovení o hlasovacích lístcích vláda postrádá úpravu postupu zajišťujícího, aby 

zastupitelské úřady a obecní úřady obdržely včas hlasovací lístky, které budou dále 

rozesílat voličům žádajícím o korespondenční hlasování, a dále pak postrádá 

v ustanoveních upravujících neplatnost hlasů úpravu pro případ, kdy okrsková volební 

komise, resp. zvláštní okrsková volební komise shledá důvody pro odložení doručených 

doručovacích obálek. Předložený poslanecký návrh rovněž nepočítá s tím, že se volby, 

v nichž by mělo být umožněno korespondenční hlasování, mohou konat také v souběhu. 

6. Vláda dále upozorňuje, že v novele zákona o volbách do Parlamentu České republiky 

není stanoveno, že by zastupitelský úřad odmítl žádost o korespondenční hlasování, 

pokud volič uvede jako adresu pro doručení hlasovacích lístků místo v České republice, 

ani že by zastupitelský úřad nezařadil do zjišťování výsledků hlasovací lístky odeslané 

z českého území. 

7. V návrhu novely zákona o volbách do Parlamentu České republiky není také nikterak 

zapracován postup (naznačovaný nejasně v důvodové zprávě), že by voliči v zahraničí 

hlasovali pro kandidáty z volebního kraje podle místa svého trvalého pobytu. V této 

souvislosti vláda považuje za potřebné zdůraznit, že tato změna by představovala velkou 

administrativní zátěž pro zastupitelské úřady, které by musely mít k dispozici hlasovací 

lístky všech volebních krajů a také zjišťovat výsledky i vyhotovovat zápisy pro všechny 

volební kraje.  

8. V novele zákona o volbě prezidenta republiky pak není dostatečně popsán postup jednak 

zastupitelského úřadu v případě hlasování ve druhém kole voleb, jednak pro případ, kdy 

volič chce korespondenčně hlasovat pouze v jednom kole volby, a pro případ, že chce 

hlasovat korespondenčně v obou kolech volby. 

9. V souvislosti s návrhem novely zákona o volbách do Evropského parlamentu vláda 

neshledává důvody pro navrhované zavedení nového systému vedení seznamu voličů 

oproti stávajícímu kompaktnímu systému tvorby seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu a zdůrazňuje, že návrh umožňuje korespondenční hlasování na voličský 

průkaz voličům, kteří jsou zapsáni v seznamu voličů u obecního úřadu, proto nelze 

vyloučit, že někteří voliči budou využívat tento institut pro korespondenční hlasování, 

i když se ve skutečnosti v zahraničí nebudou nacházet. 

10. Na závěr svého stanoviska vláda upozorňuje, že v případě voleb do Poslanecké 

sněmovny a volby prezidenta republiky by realizace předloženého návrhu způsobila 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSB2ZC7QC0)



 3 

enormní organizační a administrativní zatížení zastupitelských úřadů České republiky 

v zahraničí a znamenala by vyšší náročnost na personální obsazení zastupitelských 

úřadů, resp. konzulárních pracovišť, které agendu zajišťují, což by mělo za následek 

výraznější navýšení finančních dopadů na státní rozpočet. Finanční dopad zavedení 

korespondenčního hlasování na státní rozpočet navíc není předkladateli dostatečně 

vyčíslen. 
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