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Poskytnutí informace k volebnímu právu do Senátu Parlamentu České
republiky
Oddělení právního a metodického řízení voleb odboru voleb Ministerstva vnitra
obdrželo Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týká volebního práva
do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“).
Otázka zní: Proč a na základě jakého zákonného postupu je osobám
s volebním právem, avšak současně osobám ve výkonu trestu odnětí svobody
ve Věznici Plzeň upíráno právo volit do Senátu? Jenom proto, že se Věznice
Plzeň dle vystaveného „upřesněného“ poučení nenachází v odpovídající
dislokaci, má být stovkám občanů ČR ve výkonu trestu odnětí svobody upíráno
právo volit do 1/3 Senátu?
K žádosti o informaci sdělujeme:
Právo volit do Senátu má na základě čl. 18 odst. 3 Ústavy každý občan České
republiky, který dosáhl věku 18 let. Každé dva roky se volí třetina senátorů (čl. 16
odst. 2 Ústavy). Další podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon (čl. 20
Ústavy).
V roce 2022 byly volby do Senátu vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky
č. 81/2022 Sb. na dny 23. – 24. září (I. kolo) a budou se konat v těchto senátních
volebních obvodech:
1 – Karlovy Vary, 4 – Most, 7 – Plzeň-město, 10 – Český Krumlov, 13 – Tábor,
16 – Beroun, 19 – Praha 11, 22 – Praha 10, 25 – Praha 6, 28 – Mělník, 31 – Ústí nad
Labem, 34 – Liberec, 37 – Jičín, 40 – Kutná Hora, 43 – Pardubice, 46 – Ústí nad
Orlicí, 49 – Blansko, 52 – Jihlava, 55 – Brno-město, 58 – Brno-město, 61 – Olomouc,
64 – Bruntál, 67 – Nový Jičín, 70 – Ostrava-město, 73 – Frýdek-Místek, 76 –
Kroměříž, 79 – Hodonín.
Výčet obcí náležejících do jednotlivých senátních obvodů, kde letos proběhnou
senátní volby, vychází z přílohy č. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), a je uveden na webových
stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz > VOLBY > Vyhlášené volby >
AKTUÁLNÍ – volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
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Věznice Plzeň se nachází na území Městského obvodu Plzeň 3, ve kterém se
v roce 2022 senátní volby nekonají (konají se jen v Městském obvodu Plzeň 2 –
Slovany).
Znamená to, že i kdyby se ve Věznici Plzeň nacházel volič ve výkonu trestu
odnětí svobody, který má trvalý pobyt v obci spadající do senátního volebního
obvodu, v němž volby do Senátu v roce 2022 probíhají, nemůže tento volič své
volební právo vykonat, protože se nenachází na území senátního volebního obvodu,
do kterého podle místa trvalého pobytu patří.
K hlasování mimo místo trvalého pobytu lze sice využít institut voličského
průkazu (Vězeňská služba je nápomocna osobám ve výkonu trestu odnětí svobody
při podání žádosti o voličský průkaz), avšak podle § 6a odst. 3 písm. b) volebního
zákona platí, že voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volbách do Senátu pouze
ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že občan může vykonat své volební
právo ve volbách do Senátu pouze, má-li trvalý pobyt v obci, která spadá
do volebního obvodu, kde se volby do Senátu v daném roce konají. Mimo místo
trvalého pobytu lze hlasovat na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu
do zvláštního seznamu voličů, avšak pouze ve volebních okrscích, které spadají pod
stejný senátní volební obvod, do něhož volič trvalým pobytem náleží. Nelze hlasovat
ve volebních okrscích, kde probíhají senátní volby do jiného volebního obvodu
(např. volič z Českého Krumlova nemůže v senátních volbách hlasovat v Jihlavě),
nebo ve volebních okrscích, kde se volby do Senátu v daném roce vůbec nekonají
(případ volebního okrsku, pod který spadá Věznice Plzeň).
Obdobná pravidla vyplývající z volebního zákona pro voliče ve věznicích se
vztahují i na voliče v nemocnicích a ústavech sociální péče nebo obdobných
zařízeních. Vizte informace na webových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz
> VOLBY > Vyhlášené volby > AKTUÁLNÍ – volby do zastupitelstev obcí a Senátu
2022 > 3. PRO VOLIČE > informace pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky v roce 2022 - hlasování ve zdravotnickém zařízení
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