
DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR A VOLBY DO JEDNÉ TŘETINY 
SENÁTU PARLAMENTU ČR  

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014, 
vyhlásil v souvislosti se zvolením senátora Ing. Jaromíra Štětiny poslancem Evropského parlamentu a 
současně zánikem jeho mandátu senátora za volební obvod č. 22 (se sídlem v Praze 10) doplňovací 
volby do Senátu Parlamentu České republiky ve zmíněném volebním obvodu a stanovil dny jejich 
konání na pátek 19. září 2014 a sobotu 20. září 2014.  

Prezident České republiky rovněž svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014, 
vyhlásil volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich 
konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.  Volby do Senátu P ČR se uskuteční ve volebních 
obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81.    

Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky se koná za situace, kdy žádný z kandidátů nezíská v daném volebním 
obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno 
šestý den po ukončení hlasování v prvním kole ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.  

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech uvedených volebních obvodů na 
území ČR. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí včetně Velvyslanectví ČR v 
Pretorii hlasování probíhat nebude.  

Hlasování se mohou zúčastnit:  

1)        čeští občané, jež jsou vedeni na zvláštním seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v 
Pretorii, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu do 
30 dnů přede dnem voleb. Tyto osoby musí požádat Velvyslanectví ČR v Pretorii o vydání voličského 
průkazu, na základě kterého mohou hlasovat v ČR. Na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze 
na  území České republiky, a to ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby 
vyhlášeny.  Volič zapsaný na zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím ČR v Pretorii může 
tento úřad požádat o vydání voličského průkazu podáním v listinné podobě, opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů; o 
osobně učiněné žádosti sepíše Velvyslanectví ČR v Pretorii úřední záznam. Velvyslanectví předá 
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.  

2)        V místě svého trvalého pobytu v ČR (volebním obvodu, kde se hlasuje) může hlasovat též volič, 
který není zapsán na zvláštním seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii. Volič může o 
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů požádat Velvyslanectví ČR v Pretorii a tuto skutečnost doloží 
potvrzením vydaného velvyslanectvím přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je 
přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na 
základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.  

Více informací ohledně o volbách získáte na  webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: 
 www.mvcr.cz/volby-do-senatu-parlamentu-cr-971793.aspx  

S Vašimi dotazy ohledně voleb se obracejte na Velvyslanectví ČR v Pretorii: e-mail : 
consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380  
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