Stanovisko k vyškrtávání voličů ze stálého seznamu voličů
Voliči jsou pro jakýkoli druh voleb vedeni ve stálém seznamu voličů, a to podle
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Má-li některý volič bydliště mimo území České
republiky, může v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů.
Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským nebo konzulárním úřadem
České republiky v zahraničí má charakter stálého seznamu voličů vedeného obecním
úřadem na území České republiky. Ustanovení § 4 posledně citovaného zákona
stanoví, že každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Uvedená
zásada jednoho zápisu do trvale vedeného seznamu voličů tak musí platit pro
všechny druhy voleb.
Ani pro volby do zastupitelstev krajů se nevytváří nový seznam voličů, ale je
v souladu s § 26 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, využíván stálý seznam
voličů vedený podle zvláštního zákona. Tzn., že voliči, u jejichž jména je ve stálém
seznamu voličů uvedena poznámka o vyškrtnutí z důvodu zápisu do zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelském úřadem, mohou ve volbách
do zastupitelstev krajů, ale i volbách do Senátu Parlamentu České republiky (pokud
jim zastupitelský nebo konzulární úřad nevystaví pro volby do Senátu voličský
průkaz) hlasovat v případě návratu na území České republiky pouze tehdy, požádajíli příslušný zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou zapsáni,
o vyškrtnutí a potvrzení o vyškrtnutí vydané tímto zastupitelským úřadem předloží
přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu jsou přihlášeni
k trvalému pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, která je dodatečně
dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní jim hlasovat.
O důsledcích spojených se zápisem voličů do zvláštního seznamu voličů
v zahraničí jsou tito voliči zastupitelskými nebo konzulárními úřady informováni.

