
#volbyzarohem
Jak na to, když chci volit v zahraničí? 



KOHO?
1. Poslance do sněmovny Parlamentu ČR

2. Prezidenta ČR 
 

Volím ze zahraničí  
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JAK?
Volby pro občany ČR v zahraničí

Jen osobně 
na zastupitelském úřadě
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KDE
ANO?

Volby pro občany ČR v zahraničí

Na velvyslanectvích 
a generálních konzulátech
(Seznam ZÚ ve světe ZDE)
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https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html?zn=A-C


KDE 
NE?

Volby pro občany ČR v zahraničí

Nelze volit na 
honorárních konzulátech
(Seznam ZÚ ve světe ZDE)

#volbyzarohem

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html?zn=A-C


Zatím jen 2 způsoby
Zvláštní seznam 
voličů

Voličský průkaz

Volby pro občany ČR v zahraničí
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Informujte se
a zapište se
k volbám

VČAS!
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Zvláštní seznam 
voličů



Zvláštní seznam voličů

KDY?
Hned po vyhlášení 
voleb, ale nejpozději 40 
dnů před konáním 
voleb.

KDO?
Doporučeno pro 
dlouhodobý/trvalý pobyt 
v zahraničí.
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Zvláštní seznam voličů

KDE?
Na svém zastupitelském úřadě v zahraničí.

Inspirujte se příkladem  Velvyslanectví ČR ve 
Washingtonu.

Seznam všech ZÚ ve světě ZDE.
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https://www.mzv.cz/washington/cz/konzularni_informace/volby/volba_prezidenta_cr_se_uskutecni_13_a_14.html?fbclid=IwAR2IjqmNoLJpiq4ONJkxVxLC5UpBzD1jaOd-g9MU6J8qQVtVUOO2VpM-Bag
https://www.mzv.cz/washington/cz/konzularni_informace/volby/volba_prezidenta_cr_se_uskutecni_13_a_14.html?fbclid=IwAR2IjqmNoLJpiq4ONJkxVxLC5UpBzD1jaOd-g9MU6J8qQVtVUOO2VpM-Bag
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html?zn=A-C
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Voličský průkaz



Voličský průkaz

KDY?
Požádat o voličský průkaz lze ode dne vyhlášení 
voleb, nejpozději však 7 dní před volbami.
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Voličský průkaz

KDO?

Doporučeno pro krátkodobý pobyt mimo své obvyklé 
volební místo v ČR nebo v zahraničí.

S voličským průkazem je možné volit kdekoliv, kde 
budete v den voleb (pokud si ho stihnete vyřídit včas)!
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Voličský průkaz

KDE?
Požádat o voličský průkaz lze u volebního okrsku, kde je 
volič zapsaný.

Například: 

Úřad MČ Praha 5, GK Los Angeles, Velvyslanectví ČR v Teheránu

14
#volbyzarohem

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.praha5.cz%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F07%2F%25C5%25BD%25C3%25A1dost-o-vyd%25C3%25A1n%25C3%25AD-voli%25C4%258Dsk%25C3%25A9ho-pr%25C5%25AFkazu-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.mzv.cz/losangeles/cz/konzularni_informace/volby/vydani_volicskeho_prukazu.html
https://www.mzv.cz/teheran/cz/viza_a_konzularni_informace/volby/volicsky_prukaz/index.html


Voličský průkaz

JAK?
Žádat lze osobně, přes datovou schránku (zatím jen v 
ČR) a zasláním žádosti s úředně ověřeným podpisem. 

Průkaz bude vydán 15 dní před konáním voleb, a to buď 
předán voliči osobně, nebo zaslán na zvolenou adresu.
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Voličský průkaz
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S voličským průkazem lze volit 

kdekoli v ČR nebo 

kdekoli na zastupitelských úřadech v zahraničí.



#volbyzarohem

CHCEME VOLIT 
KORESPONDENČNĚ!
PŘIDEJ SE K NÁM!



Česká republika je jedna z posledních zemí EU, 

která svým občanům volit korespondenčně 

zatím neumožnila!

Korespondenční hlasování



- S korespondenční volbou volíš odkudkoli!

- Neřešíš voličský průkaz! 

- Volby řešíš z domova a poštou, jako většina lidí v EU!

 

Jsi student, jsi v zahraničí, cestuješ? 



Bojuj s námi za prosazení korespondenčního hlasování! 

- Napiš poslancům vládní koalice, ať dodrží svůj slib a  
korespondenční volbu schválí! 

- Podpoř Čechy v zahraničí podepsáním této  petice

 

Chceš volit distančně?  

https://www.chceme-volit-distancne.cz/chci-se-zapojit


CREDITS
Special thanks to all the people who made and released these 
awesome resources for free:
∎ Presentation template by SlidesCarnival
∎ Photographs by Unsplash
∎ Icons by Creative Commons Attribution 2.5 License
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http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/


Vytvořeno iniciativou 
Chceme volit distančně
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ve spolupráci s krajanskými spolky a 
iniciativami

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

