TISKOVÁ ZPRÁVA INICIATIVY „CHCEME VOLIT DISTANČNĚ“
2. VIRTUÁLNÍ DEBATA ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ Z 6 KONTINENTŮ S PŘEDSTAVITELI MINISTERSTVA
ZAHRANIČÍ ČR MARTINEM SMOLKEM A PAVLEM PITELEM
Ve pátek 11. 12. 2020 uspořádala iniciativa Chceme volit distančně již druhou virtuální debatu
zahraničních Čechů s představiteli Ministerstva zahraničních věcí. Hosty debaty byli Martin Smolek,
náměstek pro řízení sekce právní a konzulární, a Pavel Pitel, ředitel konzulárního odboru MZV ČR. Tato
akce navázala na první virtuální debatu z 18. 11. 2020, na které vystoupil ministr zahraničních věcí ČR
Tomáš Petříček. Této již 2. virtuální debaty se zúčastnilo přes 200 českých krajanů z 6 světadílů. Mezi
účastníky byli odborníci, vědci i osobnosti české politické scény, ale také zástupci mnoha velvyslanectví
a konzulátů.
Iniciativa Chceme volit distančně vznikla v srpnu 2019 a sdružuje představitele krajanských komunit,
kteří usilují o to, aby českým občanům žijícím v zahraničí bylo umožněno volit ve sněmovních,
evropských a prezidentských volbách korespondenčně. Iniciativa spolupracuje s autory dosavadních
petic na toto téma, informuje české občany a spolky v zahraničí a aktivně komunikuje s českou
politickou reprezentací. Iniciativu podporují mnozí čeští vědci, umělci, sportovci, a další české
osobnosti žijící v zahraničí i v České republice. Tito lidé iniciativě zasílají krátká videa, ve kterých
popisují důležitost distanční volby. Videa je možné zhlédnout na našich webových stránkách a na
našem YouTube kanále (odkazy níže).
Cílem 2. debaty zahraničních Čechů s MZV ČR byla komunikace na témata právní a konzulární. Pan
náměstek Martin Smolek popsal agendu a nové trendy konzulární sekce MZV ve vztahu k Čechům
žijícím v zahraničí a věnoval se tématu zastupitelských úřadů, konkrétně otázkám působnosti a
možného rozšíření pravomocí honorárních konzulů. Ředitel konzulárního odboru Pavel Pitel hovořil na
téma občanství a krajanství a popsal proces vydávání a obnovy českých dokladů ze zahraničí. Posledním
blokem debaty byly otázky prevence a pravidel řešení krizových situací českých občanů v zahraničí.
V závěru se mluvčí vrátili k hlavnímu tématu iniciativy Chceme volit distančně, tj. k distančnímu
hlasování. Zazněl návrh, aby se čeští občané žijící v zahraničí obrátili na politickou reprezentaci v ČR a
oslovili ji v rámci vánočního pozdravu se svým hlavním přáním k Vánocům, a to přáním volit
korespondenčně již v roce 2021.
Proč je pro české občany žijící v zahraničí korespondenční volba důležitá? V současné době mohou
občané České republiky žijící v zahraničí volit pouze osobně na konzulátu nebo vybraném
zastupitelském úřadu ČR v dané zemi. V USA to například znamená, že je možné hlasovat pouze na
jedné ze 4 hlavních diplomatických misí: Washington, D.C., New York, Chicago nebo Los Angeles. Proto
mnozí potenciální voliči musí cestovat stovky nebo i tisíce kilometrů, aby se mohli voleb osobně
zúčastnit! Aby mohli volit Češi z Nového Zélandu, museli by letět na český konzulát až do australského
Sydney. Pro tyto Čechy je to 2200 km, let trvá dvě a půl hodiny, a zpáteční letenka stojí více než 17 000
kč. Ve 21. století, kdy ve většině demokratických zemí korespondenční volba běžně existuje, by se
česká politická reprezentace měla zamyslet, jestli svým občanům skutečně umožňuje vykonávat jejich
základní právo. Podporu a schválení korespondenční volby současná vláda slíbila ve svém
programovém prohlášení, ale doposud tento slib nesplnila.
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Odkazy na iniciativu Chceme volit distančně pro média:
Web: https://www.chceme-volit-distancne.cz/
Web (podporují nás): https://www.chceme-volit-distancne.cz/podporuj%C3%AD-nás
YouTube kanál (podporují nás a záznamy z debat):
https://www.youtube.com/channel/UCQHeXTH-SW-_3q-lybxZqgw/videos
Facebook: https://www.facebook.com/chcemevolitdistancne
Oficiální informace o akci na stránkách MZV ČR:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/pozvanka_na_on_line_d
ebatu_konzularni.html
Petice na podporu vzniku korespondenční volby
Petice ze Španělska z roku 2017
Petice z USA z roku 2018.
Petice Institutu pro Demokracii 21 z roku 2017
Otevřený dopis českých vědců.
Programové prohlášení vlády ČR:
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vladycerven-2018.pdf
Součástí tiskové zprávy jsou fotografie z akce v zip souboru

