
Zahraniční Češi jedou volit!

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
8. a 9. října 2021

Iniciativa Chceme volit distančně

https://www.chceme-volit-distancne.cz


VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Čeští občané v zahraničí

● V JAKÝCH VOLBÁCH? DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR

● JAK? ZATÍM JEN OSOBNĚ

● KDE ANO?    ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY
(Velvyslanectví a Generální konzuláty)

● KDY? OBA VOLEBNÍ DNY 
(Ověřte předem na ZÚ, kde budete volit)

!! KDE NE?  NA HONORÁRNÍCH KONZULÁTECH NE!



VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Dvě možnosti v zahraničí

1.) Zapíšu se do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ

(Doporučeno pro dlouhodobý/trvalý pobyt v zahraničí)

nebo

2.) Volím na voličský průkaz
(Doporučeno pro krátkodobý pobyt v zahraničí nebo mimo své obvyklé volební místo)

V tomto případě je možné volit kdekoli, tj. kdekoli budete v den voleb. 

https://www.mvcr.cz/clanek/hlasovani-v-zahranici-2021.aspx


VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Zvláštní seznam voličů

KDY MÁM POŽÁDAT O ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ?

! nejpozději 40 dnů před konáním voleb ! 

(nejpozději 29. srpna 2021)



VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Zvláštní seznam voličů

KDE SE MÁM ZAPSAT DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ?

1.) NA WEBU MZV ČR KLIKNĚTE NA 
Seznam zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

2.) VYBERTE

VELVYSLANECTVÍ NEBO  GENERÁLNÍ KONZULÁT 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html


VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Zvláštní seznam voličů

KDE MOHU VOLIT? PŘÍKLAD AUSTRÁLIE



VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Zvláštní seznam voličů

https://www.mzv.cz/losangeles/cz/o_nas/ceske_diplomaticke_mise_v_usa/index.html

https://www.mzv.cz/losangeles/cz/o_nas/ceske_diplomaticke_mise_v_usa/index.html


VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Voličský průkaz 

● S voličským průkazem můžete přijít volit “nečekaně” kamkoli.

● Kdy požádat o voličský průkaz? Ode dne vyhlášení voleb, nejpozději 7 dní před volbami.

● Kde požádat o voličský průkaz? U svého volebního okrsku, kde je volič zapsaný.

Příklad: OÚ Praha 5,  GK Los Angeles, Velvyslanectví v Káhiře.

● Jak požádat? Osobně nebo podáním žádosti (více informací zde, zde, zde a zde).

https://www.praha5.cz/volby-do-poslanecke-snemovny-2021/
https://www.mzv.cz/losangeles/cz/konzularni_informace/volby/index.html
https://www.mzv.cz/cairo/cz/viza_a_konzularni_informace/volby/index.html
https://www.mvcr.cz/clanek/zasilani-volicskych-prukazu-obecnimi-urady-zastupitelskym-a-konzularnim-uradum-ceske-republiky-cestou-ministerstva-zahranicnich-veci.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/volicske-prukazy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/hlasovani-na-volicsky-prukaz.aspx


VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Voličský průkaz 

Jste zapsáni v seznamu voličů na OÚ v ČR, ale žijete v zahraničí a 

chcete volit v zahraničí?

Zažádejte si v ČR o voličský průkaz! 

Bude Vám vydán 23. září a zaslán na váš ZÚ.



VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Voličský průkaz 

Příklad 1

Čech, který žije trvale v Česku, 
(je zapsán v seznamu voličů na místním obecním úřadě),

v době voleb bude dočasně v zahraničí nebo na jiném místě v ČR,

požádá obecní úřad o vydání voličského průkazu a
s tímto průkazem může volit kdekoli ve světě nebo jinde v ČR



VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Voličský průkaz 

Příklad 2

Čech, který žije trvale v zahraničí, 
(je zapsaný ve zvláštním volebním seznamu na ZÚ)

v době voleb bude dočasně v jiné zemi ve světě nebo v ČR

požádá ZÚ ve své zemi trvalého pobytu o vydání voličského průkazu a
s tímto průkazem může volit kdekoli ve světě nebo v ČR



VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Dotazy

Koho kontaktovat s dotazy ohledně hlasování ze zahraničí?

Konzulární sekci ambasády, pod kterou volič spadá na 

základě svého bydliště v zahraničí

GK, pod který volič spadá na základě svého bydliště v 

zahraničí



VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Praktické informace
(pro více informací klikněte na hyperlink)

MZV ČR    Základní informace k volbám v zahraničí

MV ČR   Hlasování v zahraničí

MV ČR    Hlasování na voličský průkaz (v ČR nebo v zahraničí)

MV ČR   Voličské průkazy nebo Voličské průkazy II.

MV ČR Zasílání voličských průkazů obecními úřady na ZÚ přes 

MZV ČR    Seznam zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/obcan_na_urade_v_cr/volby/volby.html
https://www.mvcr.cz/clanek/hlasovani-v-zahranici-2021.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/hlasovani-na-volicsky-prukaz.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/volicske-prukazy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zasilani-volicskych-prukazu-obecnimi-urady-zastupitelskym-a-konzularnim-uradum-ceske-republiky-cestou-ministerstva-zahranicnich-veci.aspx
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html


VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Praktické informace

Příklad informací ZÚ (pro více informací klikněte na hyperlink)

Generální konzulát ČR v Los Angeles, USA nebo
Velvyslanectví v Káhiře

Příklad informací OÚ (pro více informací klikněte na hyperlink)

Městská část Praha 5

https://www.mzv.cz/losangeles/cz/konzularni_informace/volby/index.html
https://www.mzv.cz/cairo/cz/viza_a_konzularni_informace/volby/index.html
https://www.praha5.cz/volby-do-poslanecke-snemovny-2021/


CO BY VÁS TAKÉ JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT

● Předpověď výsledků voleb - Kdo vyhraje volby?

● Předvolební projekt Seznam Zpráv - Otázka pro příštího premiéra

● Termín - Kdy se uskuteční volby do PS

● Jak volit - Jak volit a kdy je hlas neplatný

● Poslanecká sněmovna - Jak funguje a co vlastně dělá

● Systém voleb - Jaký je systém voleb

● Voličský průkaz - Jak s ním volit, do kdy a jak o něj zažádat

● Volební komise - Jak se stát členem komise a jaká je odměna

● Budoucí volby - Jaké volby nás čekají do roku 2030

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocitame-sance-kdo-vyhraje-volby-144566
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-2021-otazka-pro-pristiho-premiera-147573
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/parlamentni-volby-budou-8-a-9-rijna-vyhlasil-zeman-135341
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-jak-volit-147327
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poslanecka-snemovna-wiki-140936
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-system-77895
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-volit-s-volicskym-prukazem-a-do-kdy-si-o-nej-pozadat-71184
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volebni-komise-140946
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdy-budou-volby-76043


VOLBY 2021 (8. a 9. října) - Díky, že letos budete volit!

Informace pro Vás připravila 

Iniciativa Chceme volit distančně

Web: https://www.chceme-volit-distancne.cz

FB stránka: https://www.facebook.com/chcemevolitdistancne

FB skupina: https://www.facebook.com/groups/chcemevolitdistancne

https://www.chceme-volit-distancne.cz
https://www.facebook.com/chcemevolitdistancne
https://www.facebook.com/groups/chcemevolitdistancne

